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SAM EN VATTING

Micropatronen in de door schapen beweide graslandvegetatie van het

Westerhol t

Het Westerholt, dat in 1971 door Staatsbosbeheer werd aangekocht,

is een terrein dat n van de laatste heiderestanten van het Eexter—

veld bevat. Naast heide bestaat het terrein uit grasland (ontgonnen

heide) en bos. Het onderzoek was gericht op bet graslandgedeelte.

Binnen deze graslandvegetatie zeif bleken verschillen te bestaan in

begrazingsintenSiteit en dit leidde tot een micropatroOn, bestaande

uit relatief zwaar begraasde delen met een korte vegetatie (lager dan

5 cm) afgewisseld met minder intensief begraasde delen met een rela—

tief hoge. vegetatie (hoger dan 10 cm). Dit patroon bleek de laatste

2 jaar mm of meer vast te liggen(Bakker et al 1983).

In dit onderzoek werd nagegaan in hoeverre het patroon vastlg,

en of dit ook leidde tot verschillen in oortsamenstelliflg in de hoge

en lage vegetatie. Bovendien werd nagegaan of de schapen selecteerden

op geprefereerde plantesoorten dan wel op de structuur van de vegeta—

tie.
In de ongestoorde situatie bleef het micropatroon de laatste 4 jaar

in stand. Wel trad een fluctuatie op in het micropatroon van april

tot half juli namen de weinig begraasde vlekken sterk in omvang toe,

terwijl van half juli tot september de weinig begraasde vlekken weer

kleiner werden. Dit zou kunnen betekenen dat de productie aan gewas

tussen april en juli hoger lag dan de consumptie door de schapen, ter—

wiji na half juli het omgekeerde het geval was. Dit werd in een tege—

lijkertijd verricht onderzoek nader onderzocht (van Berkel en Schoe—

maker 1984, in prep.).
Bij bet uit beweiding nemen van n gedeelte van bet micropatroOn

bleek dat bet micropatroon na ongeveer 2 maanden nog wel in stand

bleef. 00k werd nagegaan of de schapen bet oude micropatroon weer op—

namen als de vegetatie door maaien (in april) tijdelijk kort gehouden

werd. De schapen bleken in de meeste gevallen het patroon niet weer

op te nemen. Bovendien nam bet zwaar begraasde gedeelte sterk in om—

yang toe. Dit zou kunnen betekenen dat de schapen een gedeelte van

het voorheen weinig begraasde gebied nu zwaar gaan begrazen.
De verschillen in structuur tussen de hoge en lage delen vn het

micropatoon leidden ook tot verschillen in oortsamenstelling in de

weinig begraasde vleken werd veel meer Agrostis spec. en dood planten—
materiaal aangetroffen, terwiji in de zwaar begraasde vlekken veel

meer rozetplanten (m.n. Leontodon autumnalis en Hypochaeris radicata),

Lotus uliginosus en Cynosurus cristatus werd aangetroffen.
De begrazing bleek in de lage vlekken over het gehele seizoen veel

hoger te liggen dan in de hoge vlekken. Er bleek dus meer een selec—

tie te zijn op vegetatietyPe—fliveau dan op soortsniveaU. Daarnaast

bleek er een voorkeur te bestaan voor Anthoxanthum odoratum, terwijl

Lotus uliginosus, Ranunculus spec., Trifolium repens en Leontodon

autumnalis minder werden begraasd.
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INLEI DING

Het Westerholt, dat in 1971 door Staatsbosbeheer werd aangekocht

is een terrein dat n van de laatste heiderestanteri van het Eexter—

veld bevat. Naast heide bestaat het terrein uit grasland (ontgonnen

heide) en bos. De doelstellingen voor het terrein waren:

—— de regeneratie van heide ult grasland

—— de bevordering van een zo goed mogelijke differentiatie van het

terrein

—— de integratie van het grasland bij de heide (Dallinga et al, 1982)

En van de beheersmaatregelen die onderzocht worden op hun invloed op

de vegetatie is beweiding. Daartoe worden vanaf 1972 11 ha. van het

Westerholt het gehele jaar door (behalve in de koudste wintermaanden

sedert 1980) begraasd door gemiddeld 30 Schoonebeker schapen.

Met behulp van mesttellingen (de Bie, 1976) en productie/consump—

tie—metingen werd gemeten hoe intensief de verschillende delen van

het terrein begraasd worden. Vastgesteld werd dat de schapen tijdens

de zomermaanden een voorkeur vertonen voor de graslandvegetatie, maar

tijdens de winter meer graasden in heide en bos (de Leeuw, 1983). 00k

binnen de graslandvegetatie zeif bleken verschillen te bestaan in be—

grazingsintensiteit, hetgeen o.a. leidde tot het ontstaan van een

micropatroon in bepaalde delen van de oorspronkelijk homogene gras—

landvegetatie. Een patroon bestaande ult relatief zwaar begraasde

delen met een korte vegetatie (lager dan 5 cm) afgewisseld met mm—

der intensief begraasde delen met een relatief hoge vegetatie (hoger

dan 10 cm) (de Leeuw, 1983). Dit patroon bleek de laatste 2 jaren

mm of meer vast te liggen (Bakker et al, 1983b).

Het onderzoek aan dit patroon heeft zich de laatste tijd vooral

beziggehouden met het verkiaren van het verschil in begrazingsinten—

siteit. Dus met de vraag waarom de schapen steeds dezelfde delen van

het grasland kort afgrazen. Vooraisnog lijkt dit verschil meer te

maken te hebben met een verschil in structuur en kwaliteit van de

vegetatie dan met een selectie op geprefereerde plantesoorten. Een

ander punt van interesse was het verschijnsel dat de vlekken in het

patroon niet het gehele jaar van dezelfde grootte zijn. Gedacht wordt

aan een pulserend patroon o.i.v. verschuivende productie/consumptie—

ratio's over een jaar. In het voorjaar zou dan de productie groter

zijn dan de consumptie, waardoor de "hoge"(weinig begraasde) vlekken

zich zouden uitbreiden, en de "lage" (zwaar begraasde) vlekken dien—

tengevolge kleiner zouden worden. In het najaar en de winter zou dan

de productie lager zijn dan de consumptie, en zou het omgekeerde het
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geval zijn (Bakker et al, 1983b).

Dit leidt tot de volgende vraagstellingen:

—— vraagstelling 1: Blijft het micropatroon in de Ongestoorde situa—

tie over de jaren in stand?

—— vraagstelling 2: In hoeverre is er sprake van een pulserend sys—

teem van het micropatroon over het seizoen in

de ongestoorde situatie?

Wanneer de schapen nu het micropatroon onderhouden, moet het ver—

dwijnen bij uitsluiting van begrazing. Dit leidt tot:

—— vraagstelling 3: Verdwijnt het micropatroon bij uitsluiting van

begrazing?

Wanneer de schapen niet op soorten, maar op de structuur van de ye—

getatie reageren, is de vraag wat er gebeurt bij bet kunstmatig ver—

anderen van het micropatroon door b.v. alles kort te maaien. Dit geeft:

—— vraagstelling 4: Nemen de schapen het oude micropatroon weer op

als de gehele vegetatie tijdelijk kort gehouden

wordt?

Dit laatste wordt ook gedaan om na te gaan of de schapen op soorten

of op de vegetatiestructuur reageren. Dit leidt tot de volgende

vraagstellingen:

—— vraagstelling 5: Leiden de verschillen in structuur tussen de

hoge en lage delen van het micropatroon ook tot

verschillen in soortsamenstelling?

—— vraagstelling 6: Selecteren de schapen op geprefereerde plante—

soorten of op de structuur van de vegetatie?

In hoeverre de productie/consumptie—verhoudingen over het seizoen
veranderen, wordt ook nader onderzocht (van Berkel en Schoemaker

1984).
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MATERIAAL EN METHODE

Gedurende het onderzoek liepen er gemiddeld ongeveer 30 Schoone—

beker schapen in het beweide gedeelte van het Westerholt. In februa—

ri en maart waren er geen schapen in het terrein aanwezig. In augus-

tus en september liepen er ongeveer 55 schapen (inclusief lammeren).

In het beweide gedeelte van het Westerholt werd een vergelijkend

onderzoek uitgevoerd in de volgende gebieden (in duplo):

—— een gebied dat eind maart '83 uit beweiding werd genomen (gebied

2: 6 bij 4 m)

—— een gebied dat in beweiding werd gelaten (gebied 3: 10 bij 10 m)

—— een gebied dat half april &&n keer werd gemaaid (gebied 4: 10 bij

7 m); de gemaaide vegetatie werd afgevoerd.

—— een gebied dat voor eind mei drie keer werd gemaaid (gebied 5: 10

bij 7 m); de gemaaide vegetatie werd afgevoerd.

De verschillende gebieden zijn aangegeven in kaart I (een overzichts—

kaart van het Westerholt).

A. Het vastleggen van het mogelik pulseren van het patroon

Het vastleggen van het mogelijk pulseren van het patroon gebeurde

op twee manieren, door:

1. het maken van hoogtekaarten van de vegetatie

2. een exacte hoogtemeting langs transecten

1. Hoogtekaarten

Van alle gebieden werden hoogtekaarten gemaakt. Hierbij werd uit—

sluitend onderscheid gemaakt tussen hoge (hoger dan 10 cm, met veel

dood materiaal) en lage (lager dan 5 cm, met weinig dood materiaal)

delen van de vegetatie. De tussenliggende waarden (5—10 cm) waren op

bet oog moeilijk te onderscheiden. De gebieden met veel dood materi—

aal (kenmerkend voor "hoog") werden daarom bij hoog ingedeeld, en de

gebieden met weinig dood rnateriaal (kenmerkend voor "laag") werden

bij laag ingedeeld. Van het ongestoorde gebied (dat in beweiding werd

gelaten) werd vier keer een hoogtekaart gemaakt (13—4—83, 8—6—83,

Gebied 1 was een gebied dat eind juni '82 uit beweiding werd geno—

men, maar de schapen bleken over het 80 cm hoge gaas heen te spring—

en, zodoende is gebied 1 verder uit het onderzoek weggelaten. De

exciosure (gebied 2) bleek eerst ook niet hoog genoeg te zijn en is

half juli verhoogd.
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Kaart 1: Overzichtskaart van het Westerholt

—— 2a en 2b: exclo—
sures

—— 3a en 3b: onge—
stoord gebied

—— 4a en 4b: lx ge—
maaid gebied

—— 5a en 5b: 3x ge—
maaid gebied
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20—7—83 en 8—9—83). Van de exciosures en de gemaaide gebieden werd

twee keer een hoogtekaart gemaakt (8/13/14 april (voor het maaien.!)

en 9 september). De gemaaide gebieden werden in september slechts

voor de heift ingetekend, wegens ander onderzoek). De kaarten werden

ingetekend in schaal I : 100.

In hoeverre het patroon in stand bleef, werd getoetst door de

eerste kaart van een gebied te vergelijken met latere kaarten van

hetzelfde gebied. Met behuip van een random puntenraster (200 punten

op ioo cm2) werd getoetst:

—— welke punten hoog (+), hoog bleven (+): ++

—— welke punten hoog (+), laag werden(—): +—

—— welke punten laag (—), hoog werden (+): —+

—— welke punten laag (—), laag bleven (—): ——

M.b.v. de puntcorrelatietoets (De Jonge, 1958) werd de correlatie

C(tussen de kaarten van een gebied op verschillende tijdtippen) als

volgt bepaald:

____

+ (1) — (1) — + (1) = hoog op tijdstip 1

+ (2 c b—c b + (2) = hoog op tijdstip 2

— (2 a—c

______

n—b — (1) = laag op tijdstip 1

a n—a n — (2) = laag op tijdstip 2

cn — ab

'1

CJ20.196 of C/2—0.196: patroon blift significant (p< 0.05) in

stand.

2. Exacte hoogtemeting langs transecten

In elk gebied werd de hoogte van de vegetatie exact bepaald door

vier transecten van 9 m lengte (in de kleinere gebieden: exciosure

2a: 6 transecten van 4.5 m, en exciosure 2b: 6 transecten van 5 m)

te leggen, en hiervan om de 10 cm de hoogte te bepalen. Dit gebeur—

de m.b.v. een stok (voorzien van een schaalverdeling in cm),waarom—

heen een lichte tempex—schijf (doorsnede 10 cm, 4 cm dik, 10.5 gram)

voorzichtig naar beneden werd gelaten. De plaats waar de schijf op

de vegetatie bleef hangen, werd als vegetatiehoogte genoteerd. Deze

hoogtemetingen werden vier keer (30/31—3—83/14—4—83, 1/2—6—83, 13—7—

83 en 13—9—83) uitgevoerd in alle gebieden, met uitzondering van de

exciosures (2x, omdat half juli de exclosure nog werd verhoogd) en

het 3x gemaaide gebied (3x, omdat de tweede meting net na het maai—

en viel). De hoogte werd in grafiek uitgezet.

In hoeverre er sprake was van een significant patroon, werd be—

paald met behulp van een toets tegen het verloop (De Jonge 1958):
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eer5t werd de mediaan van het gehele gebied (b.v. van exclosure 2a)

bepaald. De punten die groter en gelijk dan de mediaan waren, werden

met een ÷ aangegeven. De punten die kleiner dan de mediaan waren,

werden met een — aangegeven.
ml = het aantal ++

m2 = het aantal ——

v = het aantal clusters — en +

n = het totaal aantal punten

T = v —, , waarbij: ,ai = 2m1m2
+1

a-

a-
2m1m2(2m1m2—n)

2
n (n—I)

Er bestaat een significant patroon als T� —1.96 of T� 1.96 (p< 0.05)

Daarna werd voor alle gebieden bepaald in hoeverre het patroon in

stand bleef, door te bepalen hoeveel punten in de tijd van teken ver—

anderden (+ -4 — en — -4 +) en hoeveel punten niet van teken ver—

anderden (+ —3 + en — —p —). Dit werd wederom getoetst met de punt—

correlatietoets (zie 1. Hoogtekaarten): cn ab

I ./b(n—a)(n—b)

C�o.l96 of(._0.196: patroon blijft significant (p0.05) in

stand.

Deze methode heeft als nadeel dat bij een veranderende mediaan het

aantal hoge (+) en lage (-.) punten t.o.v. die mediaan worden bepaald.

Zo kan b.v. de mediaan op tljdstip t2 3 cm hoger liggen dan op t1,

terwiji het aantal punten hoog (+) t.o.v. de mediaan op t2 toch la-

ger kan liggen dan op t1. De kans dat het patroon in stand blijft,

wordt door deze methode kleiner.

De fluctuatie van het patroon door het jaar werd in het ongestoor—

de gebied (gebied 3) bekeken a.h.v. een vaste hoogte. Als grenswaar—

de tussen "hoog" en "laag" werd voor de uniformiteit met de hoogte—

kaarten (die gebaseerd waren op: hoog� 10 cm, en laag5 cm) 7 cm

genomen:. 7 cm is laag

cm is hoog

De fluctuatie over het jaar werd ,iagegaan door de grootte van de

clusters, van punten hoog (8 cm) in april (eerste meting), te

volgen over het jaar. Een cluster bestaat uit minimaal twee naast

elkaar liggende "hoge" punten.

Bij de vierde hoogtemeting (13—9—83) in het ongestoorde gebied

werd tevens gekeken naar de aanwezigheid van rozetplanten langs de
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transecten. Dit werd gedaan om er achter te komen of er een positief

verband bestond tussen de aanwezigheid van rozetplanten n het niet—

doorgroeien van "laag" (7 cm) naar "hoog" (�.8 cm) in het groei—

seizoen. De lage punten die doorgroeiden naar hoog zouden dan dus

minder rozetplanten bevatten. Onder rozetplanten werden hier gere—

kend; Hypochaeris radicata, Bellis perennis, Leontodon autumnalis,

Plantago major en P. lanceolata. Trifolium repens werd hier aan toe—

gevoegd, omdat deze soort in september veel voorkwarn in laag. Op elke

plaats waar de hoogte van de vegetatie gemeten werd, werd ook geke—

ken naar het percentage rozetplanten onder de schijf (doorsnede 10

cm). Er werd genoteerd of het percentage rozetplanten (inclusief Tn—

olium repens) kleiner dan wel groter was dan 25 % van de bedekkirig

van het totale opperviak (onder de schijf).
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B. De soortsamenstelling en begrazing in "hoog" en "laag" in de
verschillende gebieden over het seizoen.

(nomenclatuur volgens Heukels en Ooststroom 1975)

1. De soortsamenstelling

De samenstelling van de vegetatie over het seizoen werd bepaald

m.b.v. de puntkwadraatmethode, onder een hoek van ongeveer 3Q0

(Hodgson et al, 1981).
Er werd onderscheid gemaakt tussen "hoge" en "lage" vlekken in

de verschillende gebieden(en voormalig "hoge" en "lage" vlekken: in

de gemaaide gebieden). In zowel de "hoge" als de lage vlekken wer—

den pq—plaatjes gelegd, zodat steeds in precies dezelfde vakken(van

45 bij 45 cm) gepuntkwadraat kon worden. In elk yak werd 100 keer

geprikt, waarbij per prik alle hits werden genoteerd.
Overzicht aantal vakken (45 bij 45 cm) per gebied:

gebied
aantal vakken in: 2a 2b 3a 3b 4a 4b 5a 5b

hoog — — 5 5 3 3 3 3

laag 4 4 5 5 3 3 3 3

Overzicht tijdstippen van puntkwadraten in de verschillende gebieden:
gebied: 2a en 2b 3a en 3b 4a en 4b 5a en 5

en 4/6—5 16—5
24/27—6 20/21—6 21/23—6 23/24/27—6

In hoeverre de verschillen tussen "hoog" en "laag" significant waren,
werd getoetst m.b.v. de Student—2 steekproeven—toets (Redingius 1977).
Het verschil in diversiteit in "hoog" en "laag" werd bepaald a.h.v.
het aantal aanwezige soorten (aipha—diversiteit) en a.h.v. de equi—
tabiliteit volgens Shannon—Wiener (Whittaker 1975); waarbij de diver—

n . n individuen soort isiteit H
= - PiOg p, waarbij p = totaal aantal individuen
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2. De begrazing

Om te kijken of er door schapen geselecteerd werd op vegetatie—

type (d.w.z. op "hoge" stukken met veel dood plantenmateriaal of op

"lage" stukken met weinig dood plantenmateriaal) of op plantesoorten,

die verschil in kwaliteit kunnen vertonen (Kruijne en de Vries 1968),

werd in het ongestoorde gebied (3) zowel in hoog als in laag de mate

van begrazing van de verschillende soorten bepaald tijdens de eerder

genoemde puntkwadraatmethode (zie ook soortsamenstelling). De mate

van begrazing werd uitgedrukt in termen van: onbegraasd (—), weinig
begraasd (±: 1—50 % afgevreten, van wat er verondersteld werd ge—

staan te hebben) en zwaar begraasd (+: meer dan 50 % afgevreten, van

wat er verondersteld werd gestaan te hebben). Zeevalking en Fresco

(1977) gebruikten in hun onderzoek naar konijnenvraat 4 categorien

van begrazing, maar zoveel categorien waren m.i. bier niet goed te

onderscheiden. Het percentage begrazing en de mate van begrazing (—,

± en ÷)van een soort in de hoge resp. lage vegetatie van bet onge—

stoorde gebied werden bepaald als er minimaal 3 kwadraten met mini—

maal 4 exemplaren van die soort werden aangetroffen. In hoeverre de

verschillen in begrazing van de aanwezige soorten significant waren,

werd getoetst m.b.v. de Student—2 steekproeven—toets (Redingius 1977).
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RESULTATEN

1. BLIJFT HET MICROPATROON IN DE ONGESTOORDE SITUATIE OVER DE JAREN

IN STAND?

Van ongestoord gebied 3a zijn al eerder hoogtekaarten gemaakt

(Y. de Vries: 24—10—1979 en J. de Leeuw: begin juli 1980 , 31—8—

1981, 11—2—1982 en eind september 1982; zie ook bijiage 1). De

correlaties t.o.v. de eerste kaart (24—10—1979) staan in tabel I

(zie ter illustratie kaart 2: de correlatie in ongestoord gebied

3a van de kaart van 1979 met die van september 1983).

'abe1 1: De correlaties tussen de kaart van 1979 en de verschillen—

de kaarten van 1983 van ongestoord gebied 3a.

tijd correlatie

3—4—1983 0.284

8—6—1983 0.293

20—7—1983 0.238

8—9—1983 0.221

Het micropatroon blijft over 4 jaar significant in stand (zie grafiek

Ia) De significantiegrens ligt namelijk bij q2�0.136 (p< 0.05). De

correlaties tussen de kaart van 1979 en de kaarten van 1980, 1981 en

1982 waren al door J. de Leeuw (versiag in prep.) bepaald.

Grafiek I : De correlaties tussen de kaart van 1979 en de verschil—

lende kaarten van 1980, 1981, 1982 en 1983 in ongestoord

gebied 3a.

0.8

0.6

S

0.2

0 • 0
okt. juli aug. sept. sept.

79 '80 '81 '82 '83
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Kaart 2: Ongestoord gebied 3a: de kaart van 24—10—1979 gelegd over

die van 8—9—1983.

pad

L 1
laag op 24—10—1979 en 8—9—1983

hoog op 24—10—1979 en 8—9—1983

V/,'2 hoog op 24—10—1979 en laag op 8—9—1983

hoog op 8—9—1983 en leag op 24—10—1979
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De correlatie neemt de eerste twee jaar vrij snel af (tot niveau van

ongeveer 0.24), maar lijkt de laatste 2 jaar op een ongeveer constant

niveau (ongeveer 0.23) te blijven.

Van ongestoord gebied 3b is ook al eerder een hoogtekaart gemaakt,

namelijk op 11—2—1982.

Tabel 2 De correlaties tussen de kaart van 1982 en de verschillen—

de kaarten van 1983 van ongestoord gebied 3b.

tild correlatie

13—4—1983 0.337

7—6—1983 0.406

20—7—1983 0.400

8—9—1983 0.393

Het micropatroon blijft over 2 jaar significant in stand. De corre]-a—

tie ligt na 1-i- jaar op ongeveer 0.40. Deze correlatie ligt aanmerke—

lijk hoger dan de correlatie in ongestoord gebied 3a na 1-i- jaar (on—

geveer 0.28). Het onderzoek in ongestoord gebied 3b loopt nog te kort

orn een redelijke voorspelling te kunnen doen over het al dan niet

handhaven van het micropatroon over de jaren.
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2. IN HOEVERRE IS ER SPRAKE VAN EEN PULSEREND SYSTEEM VAN HET MICRO-.

PATROON OVER HET SEIZOEN IN DE ONGESTOORDE SITUATIE?

A. De hoogtekaarten (zie bijiage 1)

De getallen in de onderstaande tabellen zijn de m.b.v. een ran-

dom puntenraster getoetste punten.

Tabel 3 : Het aantal hoge (+) en lage (—) punten in het puntenraster

(totaal 200 punten) op de verschillende tijdstippen in het

ongestoorde gebied.

13—4—1983 8—6—1983 20—7—1983 8—9—1983

gebied 3a + 62 99 98 73

— 138 100 102 127

gebied 3b + 72 116 125 105

— 128 85 75 95

Voor het groeiseizoen (13 april) wordt veel meer laag (—) dan hoog

(+) gevonden (3a + 3b: 266:— en 134:-i.). Na de groeipiek in de lente

wordt ongeveer evenveel laag als hoog aangetroffen (8 juni: 3a + 3b:

185:— en 215:+; en op 20 juli: 177:— en 223:+). Na het groeiseizoen

wordt weer meer laag dan hoog aangetroffen (8 september: 3a + 3b:

222:— en 178:+), al ligt het aantal lage punten (nog) wel lager als

in april, m.a.w.: voor het groelseizoen vreten de schapen meer weg

dan er bij komt (consumptie is groter dan de productie). Tijdens de

piek van het groeiseizoen (ongeveer van mei t/m juni) is de consump—

tie kleiner dan de productie. Na het groeiseizoen (8 september) is

de consumptie weer groter dan de productie. Er treedt dus over het

seizoen een fluctuatie op in het micropatroon.

Wanneer de eerste hoogtekaart van 1983 wordt vergeleken met de

andere hoogtekaarten van 1983 geeft dit tabel 4.

Tabel 4 De correlaties tussen de eerste kaart van 1983 en de andere

kaarten van 1983 in bet ongestoorde gebied 3.

tijd gebied 3a gebied 3b

correlatie correlatie

8—6—1983 0.568 0.447
20—7—1983 0.409 0.389

8—9—1983 0.464 0.436
Het micropatroon blijft over het seizoen (van 13 april tot 8 septem-

ber 1983)significant in stand (zie ter illustratie kaart 3: onge—

stoord gebied 3b: de kaart van 13—4—1983 gelegd over die van 20—7—

1983). De correlatie met de eerste kaart van 1983 is begin juni bet

hoogst. Opvallend is dat de correlatie in september weer hoger ligt

dan in half juli. Dit zou kunnen betekenen dat lage vlekjes in bet
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Kaart 3: Ongestoord gebied 3b: de kaart van 13—4—1983 gelegd over

die van 20—7—1983.

L J laag op 13—4—1983 en 20—7—1983

____

hoog op 13—4—1983 en 20—7—1983

hoog op 13—4—1983 en laag op 20—7—1983
hoog op 20—7—1983 en laag op 13—4—1983
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micropatroon in april, doorgegroeid zijn, in juli a]$hoog ingetekend

zijn, en in september (consumptie weer groter dan de productie) weer

laag geworden zijn.

B. De exacte hoogtemeting langs transecten

(De grafieken van de exacte hoogtemeting liggen ter inzage op het

Biologisch Centrum, afdeling plantenoecologie, R.U. Groningen). Gra—

fiek 2 geeft een voorbeeld van hoe de vegetatie—hoogte langs een

transect (om de 10 cm) in grafiek is uitgezet. In de ongestoorde ge—

bieden 3a en 3b bleken het gehele seizoen significante micropatronen

te bestaan. In tabel 5 zijn de correlaties van de ongestoorde ge—

bieden 3a en 3b met de eerste meting (1.4 april 1983) op de verschil—

lende meettijdstippen gegeven

Tabel 5: De correlaties tussen de eerste hoogtemeting langs transec—

ten en de volgende hoogtemetingen langs transecten in 1983

in het ongestoorde gebied 3.

tijd gebied 3a gebied 3b

correlatie correlatie

1—6—1983 0.21 0.54

13—7—1983 0.33 0.46

13—9—1983 0.42 0.48

Het bestaande micropatroon (in april) blijft over het seizoen sig-

nificant in stand (p<0.05).

In het micropatroon werd de fluctuatie over het seizoen (het

groter en kleiner worden van hoge resp. lage vlekken) bepaald door

de grootte van clusters van hoge punten (� 8 cm) in april, te volgen

over het seizoen (zie grafiek 3a voor ongestoord gebied 3a en grafiek

3b voor ongestoord gebied 3b). Een overzicht van de verandering in

clustergrootte over het seizoen staat in tabel 6:

Tabel 6: Een overzicht van het groter resp. kleiner worden, resp. ge—

lijk blijven van de 10 clusters van hoge punten (in april)

over het seizoen.

tijd (van—tot) groter gelik kleiner

14—4 tot 1—6—1983 4 3 3

1—6 tot 13—7—1983 10 — —

13—7 tot 13—9—1983 2 2 6

Van I juni tot 17 juli worden alle clusters groter. Van 13 juli tot

13 september worden de ineeste clusters (6) weer kleiner. Er treedt

dus een fluctuatie op in clustergrootte: van begin juni tot ongeveer

half juli breiden de hoge vlekken in het micropatroon zich sterk uit,

en van ongeveer half juli tot half september worden de hoge vlekken
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Grafiek 3a: De grootte van clusters van hoge punten (> 8 cm) over

het jaar in ongestoord gebied 3a (1=14—4, 11=1—6, 111=

13—7 en IV=13—9—1983)

I ++ ++

II . S + ++ ++++

III ... ....... ......... ++÷ • +++++ ++++++++++++

Iv +++++++++++++++++++++++++ ++++++++ ••

7.1 9.5 2.5 3.3 5.2 6.3 m
raai 2 raai 3 raai 4

+=hoog -

= hoog, maar behoort dan nog niet tot de cluster (gescheiden door
lage punten)

Grafiek 3b: De grootte van clusters van hoge punten (� 8 cm) over

het jaar in ongestoord gebied 3b (1=14—4, 11=1—6, 111=

13—7 en iv=13—9—1983)

I ++ • +++ +++ • ++ ++++

II . e . ., +++ ++ ++++ +++++++

III +++++++÷+÷+++ +++++++++ +++ ++++++ +++++++++++++++++

IV •s. ÷+++++ •is,r ++ +++++++++ +++ ••....i•

6.8 8.1 3.1 4.1 7.2 8.1 0.5 2.1 m

raai I raai 2 raai 3

I • ++ ++

II •.. • +++++ ... ++ ••.*.
III ++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++

Iv ++++++++++++++++++++ +++++++ ...
1.0 3.1 6.9 8.8 m
raai 4

+ = hoog
= hoog, maar behoort dan nog niet tot de cluster (gescheiden door

lage punten)
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in het micropatroon weer kleiner.

Wanneer alle hoge punten langs de transecten in beschouwing wor—

den genomen, kan de volgende tabel worden samengesteld:

Tabel 7 : Het aantal hoge punten, de gemiddelde clustergrootte (stan—

daard fout) en de mediaan op de verschillende tijdstippen

in het ongestoorde gebied 3.

aantal punten hoog gemid.grootte clusters(st.fout) mediaan

3a 3b 3a 3b 3a 3b

9 23

32 79

182 199

131 163

tijd

14—4—198 3

1—6—1983

13—7—1983

13—9—1983

n = 364 meetpunten

In zowel het ongestoorde gebied 3a als het ongestoorde gebied 3b

neemt van 14 april tot 13 juli bet aantal hoge punten (�8 cm) in het

micropatroon toe. Van 13 juli tot 13 september neemt bet aantal hoge

punten weer af. De gemiddelde clustergrootte in zowel ongestoord ge—

bled 3a als ongestoord gebied 3b neemt van 14 april tot 13 juli ook

toe. Van 13 juli tot 13 september neemt de gemiddelde clustergrootte

weer iets af. De spreiding in de grootte van de clusters is erg groot.

00k de mediaan ligt in zowel het ongestoorde gebied 3a als bet onge—

stoorde gebied 3b bet hoogste in juli en neemt tussen 13 juli en 13

september weer af.

Er werd tevens bepaald of de aanwezigheid van rozetplanten in ver—

band stond met bet gehele seizoen laag ( 7 cm) blijven van de ye—

getatie:

Tabel 8:

______

De doorgroei (laag (7 cm) wordt hoog (�8 cm)) i.v.m. de

de aanwezigheid van rozetplanten (�25% van de bedekking)

in bet ongestoorde gebied

aantal punten aantal punten met rozetplanten

ti-jd hoog laag in hoog in laag

14—4—1983 32 696 2 310

1—6—1983 111 617 8 304

13—7—1983 381 347 92 220

13—9—1983 294 434 55 257

n = 2 x 364 = 728

totaal aantal punten � 25% rozetplantenbedekking (in september) :312

De doorgroei (d.w.z. een aantal lage punten (� 7 cm) wordt hoog

( �8 cm)) was verreweg bet grootst tussen I juni en 13 juli. Van
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de 617 lage punten werden er tussen 1. juni en 13 juli 270 (617—347)

punten hoog, dit is een percentage van 43.8 %. Van de 304 punten

met rozetplanten werden er tussen I juni en 13 juli 84 (92—8) punten

hoog, dit is een percentage van 27.6 %. Er lijkt dus een positief

verband te bestaan tussen het laag blijven van de vegetatie en de

aanwezigheid van rozetplanten.
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3. VERDWIJNT HET MICROPATROON B13 UITSLiJITING VAN BEGRAZING?

A. De hoogtekaarteri (zie bijiage 1)

De getallen in de onderstaande tabel zijn de m.b.v. een punten—

raster getoetste punten van de uit beweiding genomen exciosures 2.

Tabel 9: Het aantal hoge (÷) en lage (—) punten in het puntenraster

op de verschillende tijdstippen in de exclosures 2.

14—3—1983 9—9—1983

exciosure 2a + 29 46

— 27 10

exclosure 2b + 21 51

— 51 21

Bij het ult beweiding nemen van een gebied (exciosures 2a en 2b)

wordt van 14 maart* tot 9 september een duidelijke toename van hoog

gevonden: voor de exciosures worden in maart 50 hoge en 78 lage pun—

ten gevonden; en in september 97 hoge en 31 lage punten.

De correlatie tussen de kaart van maart en de kaart van september

van exclosure 2a is 0.483. De correlatie tussen de kaart van maart

en de kaart van september van exciosure 2b Is 0.412. Ret patroon

blijft dus (nog) wel significant in stand (p 0.05).

B. De exacte hoogtemeting langs transecten

(De grafieken van de exacte hoogtemetingen liggen ter inzage op

het Biologisch Centrum, afdeling plantenoecologie, R.U. Groningen).

In de exciosures 2a en 2b bestaan zowel in maart als september sig—

nificante micropatronen (p<O.05). Ret micropatroon blijft zowel in

exclosure 2a (correlatie: 0.23) als exciosure 2b (correlatie: 0.41)

significant in stand (tussen 13 juli en 9 september 1983) (p 0.05).

Als de medianen van exciosure 2a en exciosure 2b van 13 juli

(mediaan in 2a = 5 cm en in 2b = 8 cm) en 9 september (mediaan in

2a = 9 cm en in 2b = 11. cm) worden vergeleken, blijkt dat er ook in

2 maanden al sprake is van een doorgroei van gemiddeld ongeveer

3—4 cm. Wellicht is de doorgroei nog lets groter, omdat bij de hoog—

terneting in september een groot gedeelte van de vegetatie was plat—

geslagen.

De schapen bleken af en toe over het I m hoge gaas van de exclo—

sure heen te springen. De exciosure is half juli verhoogd, zodat

dit niet meer mogelijk was.
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4. NEMEN DE SCHAPEN HET OUDE MICROPATROON WEER OP ALS DE GEHELE VEGE—

TATIE TIJDELIJK KORT GEHOUDEN WORDT?

A. De hoogtekaarten (zie bijiage 1)

De getallen in de onderstaande tabel zijn de m.b.v. een punten—

raster getoetste punten van de I x gemaaide gebieden 4.

Tabel 10: Het aantal hoge (+) en lage (—) punten in het puntenraster

op de verschillende tijdstippen in de lx gemaaide gebieden 4.

8—4—1983 9—9—1983

gebied 4a + 35 19

— 21 37

gebied 4b + 19 40

— 39 18

In het lx gemaaide gebied (4a + 4b) blijft de verhouding hoog (+):

laag (—) in april (54:+ en 60:—) en september (59:÷ en 55:—) onge—

veer gelijk. Opvallend is dat in lx gemaaid gebied 4a het aantal

hoge punten afnam (35:+—+19:+), terwijl in lx gemaaid gebied 4b

het aantal hoge punten toenam (19:+-440:+).

Het doel om het bestaande micropatroon er met &n keer maaien

uit te krijgen, slaagde slechts ten dele. In lx gemaaid gebied 4a

verdween bet micropatroon (correlatie: 0.088, n.s.), maar in lx ge—

maaid gebied 4b bleef het micropatroon (correlatie: 0.23) signifi-

cant in stand (tussen 8 april en 9 september)(p< 0.05).

De getallen In de volgende tabel zijn de m.b.v. een puntenraster

getoetste punten van de 3x gemaaide gebieden 5.

Tabel 11: Het aantal hoge (+) en lage C—) punten in het puntenraster

op de verschillende tijdstippen in de 3x gemaaide gebieden 5.

13—4—1983 9—9—1983

gebied 5a + 35 25

— 22 32

gebied Sb + 38 23

— 12 27

In het 3x gemaaide gebied (5a + 5b) wordt in september in vergelij—

king met april een flinke toename van laag gevonden: in april: 34:—

en 73:+ en in september: 59:— en 48:+. Het lijkt er op dat de scha—

pen een gedeelte van het 3x gemaaide voormalig hoog als laag gaan

beweiden.

Het doel om bet bestaande micropatroon er met drie keer maaien

uit te krijgen slaagde; de correlatie in 3x gemaaid gebied 5a is

0.047, n.s.) en in 3x gemaaid gebied 5b is 0.049, n.s. (tussen april

en september)(p< 0.05).
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B. De exacte hoogtemeting langs transecten

(De grafieken van de exacte hoogtemetingen liggen ter inzage op

het Biologisch Centrum, afdeling plantenoecologie, R.U. Groningen).

In de lx gemaaide gebieden 4a en 4b bestaan het gehele seizoen sig—

nificante micropatronen (p< 0.05). Het oorspronkelijke micropatroon

in maart verandert echter in zowel lx gemaaid gebied 4a (correlatie:

0.11, n.s.) als in lx gemaaid gebied 4b (correlatie: 0.15, n.s.)

(p< 0.05) in een nieuw micropatroon in september. De schapen pakken

na n keer maaien het micropatroon niet weer op.

In de 3x gemaaide gebieden 5a en 5b bestaan het gehele seizoen

significante micropatronen (p( 0.05). In het 3x gemaaide gebied 5a

blijft het oorspronkelijke micropatroon (eind maart) (nog) in stand

(correlatie: 0.22 )(p 0.05) in september. In het 3x gemaaide ge—

bied 5b verandert het bestaande micropatroon in maart significant

(correlatie: 0.17,n.s.)(p< 0.05) in een nieuw micropatroon in sep-

tember.
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5. LEIDEN DE VERSCHILLEN IN STRUCTUUR TUSSEN DE HOGE EN LAGE DELEN VAN

HET MICROPATROON 00K TOT VERSCHILLEN IN SOORTSANENSTELLING?

De volgende verschillen tussen de hoge en lage delen van bet

micropatroon (zie tabel 12a en tabel 12b) zijn significant (Student—

2 steekproeventoets, Redingius 1977):

—— in de hoge vegetatie meer: —— Agrostis spec.

—— soorten (23 in hoog, 18 in laag)

—— wood planterimateriaal

—— in de lage vegetatie meer: —— Hypochaeris radicata

—— rozetplanten(m.n. Leontodon autum—

nalis en Hypochaeris radicata)

—— Lotus uliginosus

—— Cynosures cristatus

—— Holcus lanatus (alleen in april/mei)

—— Leontodon autumnalis
—— Trifolium repens (alleen in april/mei

—— mos (alleen in juni en september)

In de hoge vegetatie worden weliswaar meer soorten aangetroffen dan

in de lage vegetatie (aipha—diversiteit), de diversiteit (volgens

Shannon—Wiener, Whittaker 1975) ligt echter veel hoger in de lage

vegetatie (0.868) dan in de hoge vegetatie (0.670) (in juni bepaald).

De lage vegetatie van het uit beweiding genomen gebied (exciosure 2)

(zie tabel 14) is redelijk vergelijkbaar met de lage vegetatie in het

ongestoorde gebied 3 (tabel 12b). In het uit beweiding genomen gebied

worden jets meer rozetplanten en Holcus lanatus, en jets minder Agros—

tis spec. aangetroffen; bovendien komt Lotus uliginosus bier niet voor.

De hoeveelheid dood plantenmateriaal ligt ook iets hoger in het uit

beweiding genomeri gebied. In hoeverre de soortsamenstelling bij door—

groei en bet daarbij waarschijnlijk verdwijnen van het micropatroon

zal veranderen, moet later onderzoek uitwijzen.

De hoge vegetatie in de lx gemaaide (gebied 4) en 3x gernaaide (ge—

bied 5) gebieden (zie tabel 13 en 14) is ook nog goed vergelijkbaar

met de hoge vegetatie in het ongestoorde gebied 3 (tabel 12a). Wel

wordt in de gemaaide vegetatie minder dood plantenmateriaal aange—

troffen. De lage vegetatie in de lx en 3x gemaaide gebieden vertoont

kleine verschillen met de lage vegetatie in bet ongestoorde gebied 3

(tabel 12b). In de gemaaide gebieden wordt jets minder Agrostis spec.

tot de rozetplanten behoorden: Hypochaeris radicata, Leontodon

autumnalis, Taraxacum spec., Bellis perennis, Plantago major,

Plantago lanceolata en Cirsium palustre.
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28—4/6—5—83

gem. st.dev.

161.2 (38.0)

10.2 ( 8.3)
0.7 ( 1.3)
0.4 ( 0.5)

98.4 (23.9)

270.9 (45.7)

19—9—8 3

gem. st.dev.

192.5 (26.1)

1.5 ( 1.8)
0.0 C 0.0)

0.1 C 0.3)

134.2 (32.5)

328.2 (36.5)

Tabel 12: De soortsamenstelling in het ongestoorde gebied 3: hoog
(gem. aantallen/plot; 10 plots van 45 bij 45 cm; 100 prik—
ken/plot)

20/2 1—6—8 3

Dood plantenmateriaal

Mos

Kale bodem

Kiemplanten

Totaal planten

Totaal hits

Agrostis spec.

Holcus lanatus

Anthoxanthum odoratum

Cynosurus cristatus

Taraxacum spec.

Leontodon autumnalis

Hypochaeris radicata

Bellis perennis

Ranunculus acris/repens

Cerastium holosteoides

Trifolium repens

Poa pratensis

Plantago major

Poa trivialis

Cirsium palustre

Veronica serpyllifolia

Carx nigra

Carex ovalis

Juncus effusus

Galium palustre

Rumex acetosa

Lotus uliginosus

Cardamine pratensis

gem.

156.5

6.0

0.1

0.2

152.0

314.8

95.9

11.1

8.0

1.8

0.4

8.6

3.7

0.6
6.4

2.2

4.6

3.2

0.5

O..5

0.3

0.1

1.0

2.1

0.8

0.2

65.2

4.4

4.7

0.3

1.0

6.8

2.0

0.4

5.2

2.0

1.4

3.1

0.1

1.0

0.5

0.3

st. dev.

(17.9)

( 6.3)
( 1.3)
( 0.4)
(27.5)

(31.8)

(23.2)

( 7.8)
( 9.1)
( 2.1)

( 0.7)
( 5.9)

2.8)
0.8)

C 3.9)
1.9)

C 5.0)
( 4.9)
( 1.1)
( 1.3)
( 0.9)
( 0.3)

( 3.2)
( 5.4)
( 2.2)

( 0.6)

84.1

lB. 7

9.0

0.6

0.7

6.9

2.4

0.3

5.0

0.8

1.4

2.6

0.4

(30.6)

(14.3)

(10 • 4)

C 0.8)
C 0.8)
( 3.6)

( 2.4)

( 0.9)

( 4.4)
1.0)
1.1+)

( 3.7)
( 1.3)

(15.9)

C 4.9)
( 5.1)

C 0.7)
( 1.6)

( 4.5)
( 2.7)
C 1.0)
C 4.6)
( 1.5)
( 1.7)
( 5.7)
C 0.3)
C 1.9)
( 1.2)
0.9)
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Tabel 12b: De soortsamenstelling in het ongestoorde gebied 3: laag

(gem. aantallen/plot; 10 plots van 45 bij 45 cm; 100 prik—

ken/plot)

20/21—6—83

gem. st.dev.

53.2 (13.9)

19.7 (16.4)

2.9 ( 1.4)
0.8 ( 0.4)

151.3 (32.5)

227.9 (20.1)

14/19—9—8 3

gem. st.dev.

96.1 (16.0)

8.3 ( 8.2)
2.1 ( 2.0)
0.2 ( 0.4)

139.0 (18.9)

245.7 (20.8)

Dood plantenrnateriaal

Mos

Kale bodem

Kiemplanten

Totaal planten

Totaal hits

Agrostis spec.

Holcus lanatus

Anthoxanthum odoratum

CynosuL1, s cristatus

Taraxacum spec.

Leontodon autumnalis

Hypochaeris radicata

Bellis perennis

Ranunculus acris/repens

Cerastium holosteoides

Trifolium repens

Poa pratensis

Plantago major

Poa trivialis

Cirsium palustre

Rumex acetosa

Lotus uliginosus

Lolium perenne

4—5—83

gem.

48.6

15.4

3.5

1.4

131.1

200.0

48. 3

15.6

4.2

2.5

17.3

8.5

1. 5

7.0

1.1

8.2

3.3

1. 3

1.3

4.2

3.0

st. dev.

(17.5)

( 9.3)
( 2.8)

1.4)

(44.9)

(44.9)

(18.9)

(10.2)

C 4.5)
( 5.0)
( 2.1)
8.1)

( 6.1)
( 2.6)

C 4.7)
( 1.4)
( 9.4)

4.1)

1.8)

( 2.5)

C 5.9)
C 7.5)
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59.5 (19.0)

12.6 ( 5.5)

4.0 ( 4.2)
8.5 ( 5.9)
0.2 C 0.4)
19.1 ( 7.2)
14.9 (14.2)

1.1 ( 1.4)
5.7 C 4.2)
1.2 ( 1.3)
8.9 ( 9.4)
1.7 C 2.7)
1.1 ( 1.5)
0.3 ( 0.9)

0.1 C 0.3)
12.4 (16.0)

48.4

12.6

3.6

6.4

1.0

26.1

13. 7

0.7

6.0

0.7

6.3

1.6

1. 7

0.1

9.7

0.4

(18 • 5)

(11.4)

( 5.3)
( 5.3)
( 1.2)
( 9.0)

6.9)

( 1.1)
C 6.8)
C 1.1)
C 7.5)
C 2.8)
C 2.7)

C 0.3)

(13.5)

( 0.7)



Tabel 13: De soortsamenstelling in het lx gemaaide gebied 4; voormalig
hoog en voormalig laag (gem. aantallen/plot; zQwel in hoog als

in laag 6 plots van 45 bij 45 cm; 100 prikken/plot)

voormalig hoog voormalig laag

6/ 10—5—83 23—6—83 16—5—83 21/23—6—83

gem. st.dev.gem. st.dev.gem. st.dev.gem.

Dood plantenmat. 115.8 63.2 (25.3) 68.8

Mos 2.8 4.8 C 4.1) 11.2

Kale bodem 5.2 3.3 ( 2.1) 2.5

Kiemplanten 0.8 1.5 C 1.6) 0.7

Totaal planten 85.8 139.5 (43.3) 155.7

Totaal hits 210.5 212.3 (33.1) 238.8

(25.0)

C 2.7)
( 3.3)
( 0.8)
(35.6)
(55.2)

(18.3)

(10.9)
( 2.4)

0.8)
( 2.6)
( 2.5)
( 1.9)
( 0.8)
( 3.5)
( 1.0)

6.1)
( 2.4)
( 0.4)

0.4)

111.5
6.5
1.2
0.5

145.7
265.3

93.0
17.5
2.7
1.2

1.0
5.7
5.2
1.3

5.3
1.2
1.0

6.3

30.3
22.7
18, 5

3.2
7.5

14.2
6.5

10.7
11.0
0.2
0.8

(16.8)
( 5.6)
( 1.9)

0.8)
(15.4)
(16.3)

(18. 2)
(13.2)
( 3.1)
( 1.2)
( 0.9)
( 7.3)

4.2)
( 2.4)

5.2)
( 1.8)

1.5)
(15.5)

( 2.1)
( 0.4)

0.8)
0.4)

( 0.4)
0.4)

(12.1)
C 8.2)
(21.0)
C 3.3)
( 5.2)
( 4.4)
( 6.9)
(11.2)
(14.9)

0.4)
C 1.6)

Agrostis spec. 53.7

Holcus lanatus 11.2

Anthoxanthum odor. 2.0

Cynosurus crist. 0.3

Taraxacum spec. 2.3

Leontodon autumnal. 2.3

Ranunculus ac./rep.2.7

Trifolium repens 0.5

Poa pratensis 6.3

Poa trivialis 0.7

Rumex acetosa 2.5

Lotus uliginosus 1.0
Cardamine pratens. 0.2

Cirsium palustre 0.2

Hypochaeris radic. —

Bellis perennis —

Cerastium holost. —

Plantago major —

Plantago lanceolata —

Phleum pratense —

Lolium perenne

st. dev.

(16.5)

(11.5)
C 1.0)

1.0)
(19.0)
(22.9)

(26.8)

(12.2)
( 8.4)
( 6.0)
( 3.4)
C 9.9)
( 5.5)
(12.2)
( 5.9)
( 1.3)
C 0.8)

C 2.4)

8.4)
1.2)

( 2.7)
( 1.2)
( 4.3)
( 0.8)

38.5
27.8
7.8

8.0
2.5

26. 7
6.5

10.3
4.3
1.0
0.5

— — 1.0

( 5.2) 12.7

( 0.4) 0.7
C 1.4) 2.8

— 0.5
C 0.8) 3.6

— 0.3

— 2.2
— 0.2
— 1.5
— 0.2
— 0.2
— 0.2

10.7
0.2
1. 7

0.5

— — 0.7 C 1.2)
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Tabel 1.4: De soortsamenstelling in het uit beweiding genomen gebied 2:

voormalig laag (gem. aantallen/plot; in 8 plots van 45 bij 45

cm; 100 prikken/plot) en het 3x gemaaide gebied 5: voormalig

hoog en voormalig laag (gem. aantallen/plot; zowel in hoog als

in laag 6 plots van 45 bij 45 cm; 100 prikken/plot)

gebied 2 gebied 5
voormalig laag voorrnalig voormalig

hoog laag

11—5—83 27—6—83 24—6—83 23—6—83

gem. st.dev.gem. st.dev.gem. st.dev.gem. st.dev.

63.3 (24.5)82.0
25.4
0.5

0.3

142.5

250.6

(12.4)
(23.2)

0.8)
( 0.7)
(19.2)
(12.8)

121.0 (17.9)

2.0 ( 1.4)
1.8 ( 2.3)
0.5 ( 0.5)

147.5 (16.0)

272.8 (22.9)

77.1

24. 1

1.6
0.4

127.0

230.3

23.5

21.4
12 • 8

4.5

L27.6

6.9

5.0

.13.6

1.1

3.1

5.9

0.1

0.9

0.3

0.4

(12.9)
(21.6)
( 1.7)
( 0.7)
(19.8)

(18.5)

( 7.9)
(10 • 2)

8.4)

( 4.9)

(12.6)

( 3.7)
( 5.2)
( 8.1)
( 1.6)
( 2.8)
( 3.9)

0.4)

( 2.1)

( 0.7)
( 0.7)

Dood plantenmai.

Mo s

Kale bodem

Kiemplanten

Totaal planten

Totaal hits

Agrostis spec.

Holcus lanatus
Anthoxanthum od.
Cynosurus crist.
Taraxacum spec.
Leontodon autum.
Hypochaeris rad.
Bellis perennis

Ranunculus ac./re

Cerastium holost.

Trifolium repens

Poa pratensis

Plantago major
Poa trivialis
Cirsium palustre
Rumex acetosa
Lolium perenne

Phleum pratense

Rumex acetosella

Veronica serpylli.

Luzula campestris

45.8
22.5
6.0
2.8

1.8
31.4
8.6

2.3

11.6
0.9

4.6

4.1

(19.7)
(12.1)
( 4.3)
( 3.2)
( 1.5)
(12.8)
( 5.2)
( 2.0)
( 6.6)
( 1.5)
( 2.8)
( 3.6)

12.8
0.7
1.0

218.0

295.8

36.7

40 • 3

5.0

8.7

4.2

29.0
18. 3

1. 3

11.0

7.8

36.0

7.5

1.3

0.3
3.0

2.8

81.7

23.3

3.7

0.3

1.5

8.5

1.0

0.2

10 • 2

1.5
2.7
9.2

— — 1.0
0.2

2.5

0.2

(12.4)

C 9.2)
( 4.2)
( 0.8)
( 1.8)
( 5.1)
( 1.3)

0.4)
( 4.1)

1.8)

( 2.8)
( 5.7)

C 1.7)
( 0.4)
C 2.7)

0.4)

C 7.9)
0.8)

C 1.5)
(29.3)

(31.1)

(22.9)

(16.8)
C 6.2)
C 5.0)
C 5.9)
(10.2)
(13.5)
C 2.0)
C 9.7)
C 7.6)
(25.6)
( 5.2)

( 1.2)
0.6)

C 3.5)
( 3.5)
C 0.8)
C 5.9)
C 0.4)
( 0.4)

0.3 C 0.7)

— — 0.5
— — 3.8
— — 0.2
— — 0.2
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en wat meer Holcus lanatus, Poa pratensis, Anthoxanthum odoratum

(in lx gemaaid gebied 4) en Leontodon autumnalis (in 3x gemaaid ge—

bied 5) aangetroffen; bovendien wordt in de gemaaide gebieden geen

Lotus uliginosus aangetroffen.
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6. SELECTEREN DE SCHAPEN OP GEPREFEREERDE PLANTESOORTEN OF OP DE

STRUCTUUR VAN DE VEGETATIE?
A. De begrazing in hoog

Tabel 15: De gerniddelde begiingsprcentages van het totaa]. aan

planten per plot (10 plots van 45 bij 45 cm) in hoog

tijd + + total
gem.st.dev. gem.st.dev. gem.st.dev.

begin mei 9.4 ( 8.3) 0.6 (1.0) 10.0 ( 9.2)

half juni 19.1 (12.1) 1.2 (2.1) 20.4 (12.9)

half sept. 19.5 (10.9) 2.7 (3.0) 22.1 (12.2)

±: 1—50 % afgevreten, van wat er verondersteld werd ge—

staan te hebben

+: meer dan 50 % afgevreten, van wat er verondersteld werd

gestaan te hebben

De totale begrazing neemt over het seizoen toe. De begrazing neemt

met name toe tussen begin rnei en half juni. De zware begrazing (+)

blijft echter laag.

De volgende soorten worden significant (Student 2 steekproeven—

toets, Redingius 1977) meer dan wel minder begraasd dan het totaal

aan planten (zie tabel 17):

meer begraasd .: —— Anthoxanthum odoratum (begin mei en half juni)

minder begraasd : —— Ranunculus spec. (half juni en half september)

—— Leontodon autumnalis (half september)

B. De begrazing in laag

Tabel 16: De gemiddelde begrazingspercentages van het totaal aan

planten per plot (10 plots van 45 bij 45 cm) in laag

tijd + + totaal
gem.st.dev. gem.st.dev. gem.st.dev.

begin mei 16.4 ( 7.7) 5.5 (4.3) 21.9 ( 9.8)

half juni 32.6 ( 7.1) 6.8 (3.8) 39.3 ( 8.4)

half sept. 41.4 (11.0) 16.2 (7.3) 57.6 (13.5)

+: 1—50 % afgevreten, van wat er verondersteld werd ye—

staan te hbben

+: meer dan 50 % afgevreten, van wat er verondersteld werd

gestaan te hebben

De totale begrazing neemt over het seizoen sterk toe. De totale be—

grazing neemt met name tussen juni en september toe in de richting

van een een zwaardere (+) begrazing.
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* begrazinyspercentages van een soort werden alleen bepaald bij aanwezig—

heid van minimaal 4 exemplaren van die soort in een plot; begrazings—

percentages staan alleen in tabel als n (het aantal plots) 3

** waardecijfers volgens Kruyne en de Vries (1968)
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Tabel 17: De gemiddelde begrazingspercentages van de verschillende soorten

en van het totaal aantal planten/plot (45 bij 45 cm)(100 prikkeri

per plot) in de hoge en lage Vegetatie van ongestoord gebied 3

Laag: 28—4/6—5—83 20/21—6—83 14/19— waarde—

gem.st.d. n gem.st.d. n gem.st.d. n cijfer**

Agrostis spec. 29.2(17.9) 10 49.7(17.3) 10 72.0(13.6) 10 4—5

Holcus lanatus 27.6(14.3) 8 50.3(25.5) 9 59.6(25.2) 8 5

Anthoxanthum odorat, 38.0(17.4) 5 46.7(41.6) 3 70.8(40.2) 3 4

Cynosurus cristatus 14.8(17.6) 4 42.5(27.3) 8 60.0(37.1) 7 7

Leontodon autumnalis 18.6(11.2) 10 39.3(23.3) 10 45.0( 9.3) 10 4

Hypochaeris radicata 16.1(18.4) 8 41.5(28.3) 8 67.2(16.9) 10 1

Ranunculus acris/rep. 9.7(11.3) 8 24.1(23.6) 6 27.1(23.6) 5 01
Poa pratensis 31.2(12.4) 4 — — — — — — 9

Trifolium repens 14.0( 5.8) 5 13.1(15.1) 6 36.9(22.2) 5 8

Lotus uliginosus 0.0( 0.0) 4 13.8( 8.5) 5 33.7(25.0) 5 6

Thtaal alle planten 21.9( 9.8) 10 39.3( 8.4) 10 57.6(13.5) 10

Hoog: 4—5—83 20/21—6—83 19—9—83 waarde—

gem.st.d. n gem.st.d. n gem.st.d. n cijfer
Agrostis spec. 8.2( 8.4) 10 18.9(12.6) 10 23.8(14.4) 10 4—5

Holcus lanatus 23.4(28.2) 6 28.4(29.6) 9 18.9( 9.8) 8 5

Anthoxanthum odorat. 33.6(20.4) 5 20.4(20.8) 5 56.2(33.2) 5 4

Leontodon autumnalis 11.1(15.7) 7 15.6(11.5) 8 3.5( 6.6) 8 4

Hypochaeris radicata — — — 34.0(29.9) 5 16.7(28.9) 3 1

Ranunculus acris/rep. 5.6(10.1) 7 3.7( 7.0) 8 6.9(10.7) 6 0...1

Poa pratensis 18.5(27.4) 3 33.6(35.9) 3 — — — 9

Trifolium repens — — — 21.2(15.9) 5 — — — 8

Totaal alle planten 10.0( 9.2) 10 20.4(12.9) 10 22.1(12.2) 10



De volgende soorten worden significant (Student 2 steekproeven—

toets, Redingius 1977) meer dan wel minder begraasd dan het totaal

aan planten (zie tabal 17):

meer begraasd : —— Anthoxanthum odoratum (begin mei)

—— Agrostis spec. (half september)

minder begraasd: —— Lotus uliginosus (gehele seizoen)

—— Trifolium repens (half juni en half september)

—— Leontodon autumnalis (half september)

—— Ranunculus spec. (half september)

Als de begrazing van de verschillende soorten in zowel de hoge als

de lage vegetatie wordt vergeleken met hun waardecijfers (Kruyne en

de Vries 1968) wordt weinig tot geen verband gevonden. (zie tabel 17)

Zo heeft de sterk begraasde soort Anthoxanthum odoratum slechtseen

waardecijfer van 4, terwijl de weinig begraasde soort Lotus uligino—

sus een waardecijfer van 6 heeft. Ranunculus spec. heeft wel een laag

waardecijfer: 0—1.

C. De verschillen in begrazing tussen hoog en laag

De totale begrazing ligt in de lage vegetatie het gehele seizoen

significant veel hoger dan in de hoge vegetatie (zie tabel 15 en 16).

Bovendien komt er significant veel meer zware begrazing (+) voor in

de lage dan in de hoge vegetatie.

De volgende soorten worden significant (Student 2 steekproeven—

toets, Redingius 1977) meer begraasd in de lage vegetatie dan in de

hoge vegetatie (zie tabel 17):

—— Agrostis spec. (gehele seizoen)

—— Leontodon autumnalis (half juni en half september)

—— Holcus lanatus (half september)

—— Ranunculus spec. (half juni)

—— Hypochaeris radicata (half september)

Geen enkele soort werd in de hoge vegetatie significant meer begraasd

dan in de lage vegetatie.
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CON CLUSIES

1. BLIJFT 1-lET NICROPATROON IN DE ONGESTOORDE SITUATIE OVER DE JAREN

IN STAND?

In de graslandvegetatie van het Westerholt is een micropatroon

aanwezig, bestaande uit weinig begraasde (hoge) vlekken en zwaar

begraasde (lage) vlekken. Dit micropatroon blijft in deze door scha—

pen beweide graslandvegetatle al gedurende 4 jaar in stand (zie ook

Bakker et al 1983b). Dit betekent dat de schapen steeds dezelfde

vlekken in het vegetatiepatroon zwaar begrazen en andere vlekken

vrijwel niet begrazen.

2. IN HOEVERRE IS ER SPRAKE VAN EEN PULSEREND SYSTEEM VAN HET MICRO—

PATROON OVER HET SEIZOEN IN DE ONGESTOORDE SITUATIE?

Uit de resultaten van de verschillende hoogtekaartjes en de exac—

te hoogtemetingen langs transecten in het ongestoorde gebied (3)

bleek dat bet micropatroon fluctueerde over het seizoen. In bet vroe—

ge voorjaar (half april) bestond het micropatroon uit meer zwaar be—

graasde (lage) punten, en dus minder weinig begraasde (hoge) punten.

De mediaan van bet ongestoorde gebied bereikte zijn laagste seizoen—

waarde. De consumptie (door de schapen) was waarschijnlijk groter

dan de productie aan gewas. Van half april tot begin juni nam het aan—

tal weinig begraasde punten enigzins toe. De mediaan nam toe (verge—

leken met april: 1+ cm). De productie aan gewas lag waarschijnlijk

hoger dan de consumptie (door de schapen). Van begin juni tot half

juli nam het aantal weinig beqraasde punten zeer sterk toe. De groot—

te van de weinig begraasde vlekken (hoogte: 8 cm) nam sterk toe.

De mediaan van het gebied narn sterk toe (met 3-i- cm). De productie

aan gewas lag waarschijnlijk veel hoger dan de consumptie (door de

schapen). Van half juli tot half september nam het aantal hoge punten

weer af. De grootte van de weinig begraasde vlekken nam af en ook

de mediaan lag weer lager (1 cm lager) dan in half juli. De consump—

tie (door de schapen) lag dus waarschijnlijk hoger dan de productie

(aan gewas). Dit wordt in het tweede gedeelte van dit onderzoek nader

onderzocht (van Berkel en Schoemaker 1984, in prep.).

In het ongestoorde gebied (3) bleef het micropatroon het gehele

seizoen in stand. Opvallend was dat er een sterkere correlatie be—

bestond tussen de kaart van half april en half september, dan tussen

die van april en half juli. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat

half juli veel zwaar begraasde (lage) punten van april, weinig be—

graasde (hoge) punten zijn geworden, terwijl in september een groot
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gedeelte van die punten weer zwaar begraasd wordt. Op plaatsen waar

rozetplanten staan is de kans op doorgroei (zwaar begraasde (lage)

vegetatie wordt weinig begraasde (hoge) vegetatie) duidelijk kleiner.

3. VERDWIJNT HET MICROPATROON BIJ 1JITSLUITING VAN BEGRAZING?

Het uit beweiding genomen gebied (exclosure 2) werd half juli

verhoogd, zodat er geen schapen meer in konden komen. Dit was na

de sterke groei van de vegetatie in het voorjaar. Toch bleek de

mediaan half september al 3+ cm hoger te liggen dan half juli, ter—

wijl de mediaan in het ongestoorde gebied (3) over dezelfde periode

met 1. cm daalde. Er was dus al sprake van enige doorgroei van de ye—

getatie. Waarschijnlijk is de doorgroei van de vegetatie ook nog enig—

zins onderschat, doordat in september een gedeelte van de vegetatie

was platgeslagen (t.g.v. de regen). Het oorspronkelijke micropatroon

bleef (nog) wel in stand.

4. NEMEN DE SCHAPEN HET OUDE MICROPATROON WEER OP ALS DE GEHELE VEGE—

TATIE TIJDELIJK KORT GEHOUDEN WORDT?

In het lx gemaaide gebied (4) en het 3x gemaaide gebied (5) is

het gedeeltelijk gelukt het bestaande micropatroon (in maart '83)

weg te maaien. Voor wat betreft het lx gemaaide gebied 4b en het 3x

gemaaide gebied 5a spreken de gegevens van de hoogtekaartjes en de

exacte hoogtemetingen langs transecten elkaar enigzins tegen, voor

wat betreft het al dan niet handhaven van het bestaande micropatroon.

Op het oog lijkt het beter om 3x te maaien dan lx, omdat direct na

lx maaien het micropatroon nog duidelijk is te herkennen ean de aan—

wezigheid van meer dood plantenmateriaal in de voormalig weinlg be—

graasde vlekken. Als de hoogtekaartjes van het 3x gemaaide gebied

(5) van maart en half september worden vergeleken, blijkt er in sep-

tember een flinke toename van zwaar begraasde punten te zijn; dit in

tegenstelling tot het ongestoorde gebied (3), waar half april duide—

lijk meer zwaar begraasde punten zijn dan half september. Dit zou

kunnen betekenen dat de schapen een gedeelte van het voorheen weinig

begraasde gebied flu zwaar gaan begrazen. Bovendien ligt in september

en juli de mediaan van het 3x gemaaide gebied (5) lager dan de me—

diaan van het ongestoorde gebied 3 (bij de exacte hoogte—metingen

langs transecten). De schapen nemen dus in de meeste gevallen het

oude micropatroon niet weer op.
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5. LEIDEN DE VERSCHILLEN IN STR1JCTUUR TUSSEN DE HOGE EN LAGE DELEN VAN

HET MICROPATROON 00K TOT VERSCHILLEN IN SOORTSAMENSTELLING?

Wanneer de soortsamenstelllng van de zwaar (loge) en weinig be—

graasde (hoge) vlekken met elkaar worden vergeleken, worden er gro—

te verschiilen gevonden: in de zwaar begraasde vlekken bevindt zich

veel minder dood plantenmateriaal (niet alleen door de begrazing zeif,

maar mogelijk ook doordat begrazing de afbraak van organisch materiaal

stimuleert (Breymeyer 1978 en Bthow—Olsen 1980)), minder Agrostis spec.

meer rozetplanten (met name Hypochaeri. radicata en Leontodon autum—

nails), meer Cynosurus cristatus en meer Lotus uliginosus.

Bovendien bevat een lage zwaar begraasde vegetatie i.h.a. hogere

gehaltes aan eiwit en een lager percentage celwandkomponenten dan een

hoge weinig begraasde vegetatie (Bakker et al 1983b). Dit wordt in het

tweede gedeelte van dit onderzoek nader onderzocht (van Berkel en Schoe—

maker 1984, in prep.). Hetis dus voordelig voor de schapen om de zwaar

begraasde vlekken bil te houden. Owen (1980) en McNaughton (1979)(1983)

komen ook tot de conclusie dat herbivorie de plantengroei stimuleert.

Bij herbivorie kan een overcompensatie tegen de plantenschade optre—

den. Dit betekent dat de productie wordt verhoogd. Bij zeer zware be—

grazing gaat dit niet meer op (McNaughton 1983). Btlow—Olsen (1980)

vond bovendien dat bij zware begrazing door koeien de hoeveelheid

dood plantenmateriaai gering zal blijven, wat de opname—efficiency

weer kan vergroten.

De diversiteit (equitabiliteit) (Shannon—Wiener, Whittaker 1975)

blijkt in de zwaar begraasde vlekken hoger te liggen dan in de weinig

begraasde vlekken. Wanneer de diversitelt in deze vlekken wordt ver—

geleken met de hoeveelheid aanwezige biomassa (aan zowel dood als

levend plantenmateriaal) blijkt er een negatieve relatie te bestaan.

Dit komt overeen met eerder onderzoek (Job en Taylor 1978 en Bakker

et al 1983b). Het is mogelijk dat er in de zwaar begraasde (lage)

vlekken minder competitie voor licht optreedt, en meer soorten zich

kunnen handhaven. Huston (1979) geeft aan dat de diversiteit niet

direct bepaald wordt door de competitiemogelijkheden van de verschil—

lende soorten als wel door de invloed van de omgeving op de netto—

uitkomst van die interacties. Dit betekent hier dat in de zwaar be—

graasde vlekken de competitie wordt beperkt door die begrazing, wat

zou kunnen leiden tot een hogere diversiteit in vergelijking met de

weinig begraasde (hoge) vlekken.
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Wanneer de soortsamenstelling van half juni 1983 in de weinig en

zwaar begraasde vlekken wordt vergeleken met de soortsarnenstelling

in vergelijkbare vlekken in begin juli 1982 geeft dit tabel 18

bel 18: De bedekkingspercentages*van de voornaamste soorten in de

weinig begraasde (hoge) en de zwaar begraasde (lage) viek—

ken in het ongestoorde gebied: 1983 vergeleken met 1982

(Bakker et al 1983b)

weinig begraasd zwaar begraasd

juli 1982 20/21—6—1983 juli 1982 20/21—6—1983

Agrostis spec. 32 63.1 21 39.3

Holcus lanatus 31 7.3 32 8.3

Poa trivialis/pratens. 15 2.4 5 1.3

Leontodon autumnalis 3 5.6 12 12.6

Trifolium repens 2 3.0 4 5.9

Ranunculus repens/acris 5 4.2 12 3.8

Plantago major 2 0.3 2 0.7

Bellis perennis 2 0.4 2 0.7

Taraxacum spec. 2 0.3 2 0.1

Anthoxanthum odoratum — 5.3 — 2.6
Hypochaeris radicata — 2.4 9.8

Lotus uliginosus — 8.2
Cynosurus cristatus — 1.2 5.6

Ult tabel 18 blijkt dat de percentages Holcus lanatus en Poa trivi—

alis/pratensis in de bedekking in zowel de weinig als de zwaar be—

graasde vlekken sterk zijn teruggelopen; het percentage Agrostis

spec. is sterk toegenomen, met name in de weinig begraasde vlekken;

het percentage dicotylen is sterk toegenomen in de zwaar begraasde

vlekken (dit laatste is in tegenstelling met onderzoek van Owen (1980),

die tot de conclusie kwam dat grassen het juist beter deden dan di—

cotylen bij begrazing..'). Dit wijst dus op een sterkere differentia—

tie in soortsamenstelling tussen de weinig en zwaar begraasde vlekken.

6. SELECTEREN DE SCHAPEN OP GEPREFEREERDE PLANTESOORTEN OF OP DE STRUC—

TUUR VAN DE VEGETATIE?

Wanneer de begrazing in de zwaar en weinig begraasde vlekken wor—

den vergeleken, blijkt ook inderdaad dat over het gehele seizoen

(van mei tot september) de zwaar begraasde vlekken (laag) ook meer

en zwaarder worden begraasd dan de weinig begraasde (hoge) vlekken.

De gemiddelde aantallen/plot zijn omgerekend naar percentages
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Bovendien liggen de absolute begrazlngspercentages van alie soorten

over bet gehele seizoen (m.u.v. Trifolium repens in juni) hoger in

de zwaar begraasde vlekken dan in de weinig begraasde vlekken. Deze

verschillen zijn echter alleen in september voor het merendeel ook

significant. Er blijkt dus meer een selectie te zijn op vegetatie—

type—niveau dan op soortsnlveau. Toch blijken enkele soorten zowel

in de weinig als zwaar begreasde gebieden meer, dan wel minder be—

graasd te worden. Zo wordt Anthoxanthum odoratum meer begraasd en
worden Lotus uliginosus, Ranunculus spec., Trifolium repens en Leon—

todon autumnalis minder begraasd. 00k Nicholson et ai.(1969) vond

bij schapenbeweiding in een door Nardus stricta gedomineerde vegeta—
tie een voorkeur voor Anthoxanthum odoratum in vergelijking met o.a.

Agrostis spp. en Nardus stricta. Voor wat betreft de lagere begra—

zingspercentages van Trifoilum repens en Lotus uliginosus kan ook

de gehanteerde puntkwadraatmethode van invioed zijn. Ais namelljk

bij deze soorten de blaadjes weggevreten zijn, is de kans dat ze

geraakt worden veel kieiner. Wanneer de begrazingspercentages van

de verschillende soorten worden vergeleken met hun landbouwkundige

waarden (Kruijne en de Vries 1968) wordt weinig verband gevonden.

Het weinig begraasde Ranunculus spec. heeft wel een erg lage land—

bouwkundige waarde, maar bet zwaar begraasde Anthoxanthum odoratum

heeft geen hogere landbouwkundige waarde ais b.v. Leontodon autum—

nails of Hoicus lanatus. Mogelijk zijn deze iandbouwkundige waarden

ook meer op koelen gebaseerd. Dit is echter niet te achterhaien.

De voorkeur van de schapen voor een bepaaide soort is onafhankelijk

van de beschikbaarheid van die soort bepaaid. Johnson (1980) wijst

op het gevaar hiervan: een soort die b.v. in pollen voorkomt, kan

meer begraasd worden dan een soort die at random over het terrein

verdeld staat, omdat de schapen de soort die in pollen voorkomt

beter kunnen vinden dan de soort die at random over het terrein ver—

deeid staat.

De begrazing neemt zowel in de zwaar als weinig begraasde viek—

ken over het seizoen toe. De verwachting was dat de begrazing in

april/mei, na een periode van veel sterkere consumptie dan produc—

tie van gewas, hoger zou liggen dan in september. Dit is echter niet

bet geval. De begrazing in april/mel iigt juist extra laag. Dit Is

gedeeltelijk te verkiaren door het felt dat het aantal schapen in

augustus en september veel hoger (ongeveer 55 schapen en lammeren)

lag dan in de winterperiode 1982—1983 (ongeveer 30 schapen). Boven—

dien waren de schapen in februari en maart niet in het terrein aan—
wezig. Een andere mogelijke verkiaring is dat de schapen zich in de

winter meer terugtrekken in het heidegedeelte (Bakker et al 1983b).
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AANVULLEND VERSLAG april 1984

Deel Ia: Het beschrijven en vastleggen van het mogelijk pulserend

systeem van het micropatroon

2a. IN HOEVERRE IS ER SPRAKE VAN EEN PULSEREND SYSTEEM VAN HET MICRO—

PATROON OVER HET SEIZOEN IN DE ONGESTOORDE SITUATIE?

Om het seizoen helemaal rond te krijgen, zijn er op 13—3—1984

flog een keer hoogtekaarten en exacte hoogtemetingen langs transec—

ten verricht in het ongestoorde gebied (3a en 3b). Hieronder volgen

de aangepaste tabellen en grafieken met eventuele toelichtingen en

conclusies.

A. De hoogtekaarten (zie bijiage Ia)

Tabel 3a : Het aantal hoge (+) en lage C—) punten in het puntenras—

ter (totaal 200 punten) op de verschillende tijdstippen

in het ongestoorde gebied.

13—4—1983 8—6—1983 20—7—1983 8—9—1983 13—3—1984

gebied 3a + 62 99 98 73 63

— 138 100 102 127 137

gebied 3b + 72 116 125 105 89

— 128 85 75 95 111

Het aantal lage punten is tussen september 1983 en maart 1984 toe—

genomen en ligt vrijwel al weer op bet niveau van april 1983. Er

treedt dus over het seizoen een fluctuatie op in bet micropatroon.

Tabel 4a: De correlaties tussen de eerste kaart van 1983 en de andere

kaarten van 1983 en 1984 in bet ongestoorde gebied 3.

tijd gebied 3a gebied 3b
correlatie correlatie

8—6—1983 0.568 0.447
20—7—1983 0.409 0.389

8—9—1983 0.464 0.436
13—3—1984 0.622 0.383

Het micropatroon blijft over bet hele seizoen (13—4—1983 tot 13—3—1984)

significant in stans.

B. De exacte hoogtemeting langs transecten

(De grafieken van de exacte hoog€emeting liggen ter inzage op het

Biologisch Centrum, afdeling plantenoecologie, R.U. Groningen)
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n = 364 meetpunten

Tussen 13 september 1983 en 13 maart 1984 neemt de gemiddelde cluster—

grootte in zowel ongestoord gebied 3a als ongestoord gebied 3b weer

sterk af. 00k de mediaan ligt in beide ongestoorde gebieden in maart

1984 weer veel lager als in september en ongeveer weer op hetzelfde

niveau als in april 1983. M.a.w. er is duidelijk sprake van een pul—
—38b--

Tabel 5a: De correlaties tussen de eerste hoogtemeting langs transec—

ten en de volgende hoogtemetingen langs transecten in 1983

en 1984 in het ongestoorde gebied 3.

tijd gebied 3a gebied 3b

correlatje correlatie

1—6—1983 0.21 0.54

13—7—1983 0.33 0.46

1.3—9—1983 0.42 0.48

13—3—1984 0.46 0.49

Een overzicht van bet groter resp. kleiner worden, resp. ge—

lijk blijven van de 10 clusters van hoge punten (in april)

over het seizoen.

jjd (van—tot)

14—4 tot 1—6—1983

1—6 tot 13—7—1983 10 — —

13—7 tot 13—9—1983 2 2 6

13—9—1983 tot 13—3—1984 — 1 9

Het bestaande micropatroon (in april 1983) blijft het gehele seizoen

significant in stand (p<0.O5).

Tabel 6a:

groter gelijk kleiner

4 3 3

Van 13 september 1983 tot 1.3 maart 1984 warden 9 van de 10 clusters

van hoge punten ( 8 cm) kleiner, terwijl 4 clusters van hoge punten

helemaal verdwijnen. De hoge vlekken krimpen dus weer sterk in. Er is
dus een sterke fluctuatie in clustergrootte over het seizoene

________

Het aantal hoge punten, de gemiddelde clustergrootte (stan—

daard fout) en de mediaan op de verschillende tijdstippen

in het ongestoorde gebied 3.

aantal punten hoog gemid. grootte clusters(st.fout) mediaan

Tabel 7a:

tijd

14—4—198 3

1—6—198 3

13—7—1983

13—9—198 3

13—3—1.984

3a

9

32

182

131

21

3b

23

79

199

163

28

3a

2.0±0 cm

3. 6±0. 5

6.0+0.9

5.3+1.0
3.0±0. 4

3b

2.2±0.5 cm

3.2÷0.4

4±1. 2

4.9±0. 7
2.±• 2

3a

3cm

4

8

7

3b

4cm

5

8

7

3 3



Grafiek 3a.a: De grootte van clusters van hoge punten (�8 cm) over

bet jaar in ongestoord gebied 3a (1=14—4, 11=1—6, 111=

13—7, IV=13—9—1983 en V=13—3—1984)

I ++ ++

II S S + ++

III ... ....... ......... +++ • •4-++++

IV ++÷++++++++++++++++++++++ ++÷+++++ .. +++++++
V ... . S... +

7.1 9.5 2.5 3.3 5.2 6.3 m
raai 2 raai 3 raai 4

+ = hoog
= hoog, maar behoort niet tot de cluster (gescheiden door lage

punten)

Grafiek 3b.a: De grootte van clusters van hoge punten (>_ 8 cm) over

bet jaar in ongestoord gebied 3b (1=14—4, 11=1—6, 111=

13—7, IV=13—9—1983 en V=13—3—1984

I ++ • +++ +++ • ++

II . S S 55 +++ ++ ++++ +++++++

III +++++++++++÷+ +++++++++ +++ ++++++ ++++++++++÷++++++

IV .... +++++÷+++ .•.•.. ++ +++++++++ +++

V . S. + +++ +++ • +++ .5

6.8 8.1 3.1 4.1 7.2 8.1 0.5 2.1 m
raai 1 raai 2 raai 3

I ++

II . . . S + + + + + S S S + + S • 5 5 5

III ++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++

IV ++++++++++++++++++++ +++++++

V • . +

1.0 3.1 6.9 8.8 m
raai 4

+ = hoog
= hoog, maar behoort niet tot de cluster (gescheiden door lage

pun ten)
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serend systeem van het micropatroon in de ongestoorde situatie: de

hoge vlekken breiden zich sterk uit tussen half april en half juli,

en krimpen weer sterk in tussen half juli en half maart. In het

groeiseizoen (half april tot half juli) is dus de productie aan ye—

was veel groter dan de consumptie door de schapen, terwiji van half

juli tot half maart de consumptie door de schapen veel groter is

dan de productie aan gewas.

4a. NEMEN DE SCHAPEN HET OUDE MICROPATROON WEER OP ALS DE GEHELE VEGE-.

TATIE TIJDELIJK KORT GEHOUDEN WORDT?

In het Ix gemaaide gebied 4b werd op 1:3 maart 1984 nog een keer

een hoogtekaartje gemaakt (zie bijlage lA). Hier bleek het patroon
(nog) niet te zijn verdwenen (correlatie met de eerste kaart (13—4—
1983): 0.26).
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Hoogtekaarten van de ongestoorde gebieden (3a en 3b)

gebied 3a: 24—10—19719 (1. de Vri.es)
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10 m

pad
10

rn
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6

4

gebied3a: begin jull 1980 (J. de Leeuw)
I I I

m

V

I

p

p
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gebied 3a 20—7—1983

gebied 3a: 8—9—1983
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pun tenraster:

t.o.v. 11—2—1982

++ 89

—+ 38

+— 21

—— 52

pun tenraster:

t.o.v. 13—4—1983

÷+75
—+ 50

+— 15

—— 60

pun ten raster

t.o.v. 11—2—1982

++ 74

—+ 25

+, 36

—— 65

pun tenraster:

t.o.v. 13—4—1983

++ 70

—+ 35

+— 22

—— 73
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pad

gebied 3b: 8—9—1923

pad
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Hoogtekaarten van de lx gemaaide gebieden (4a en 4b)

gebied 4a: 8—4—1983 gebied 4b: 13—4—1983

pad pad

gebied 4a: 9—9—1983

2m

puntenraster!

t.o.v.8—4—83

++ 13

—+ 6

+— 22

—— 15

hier zijn plaggen gestoken
— 50—
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—+ 24

1 +— 3
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6

4
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0



Hoogtekaarten van de 3x gemaaide gebieden (5a en Sb)

gebied 5à: 13—4—19&3 gebied 5h: 13—4—1983

pad pad
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m

0 2rn

10
m

8
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pad
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+— 19

—— '13
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BIJLAGE 1A:DE HOOGTEKAARTEN

Hoogtekaarten van de ongestoorde gebieden (3. en 3b)

gebied 3a: 13—3—1984

10

pun ten raster:

t.o.v. 24—10—1979

++ 35

—+ 16

+— 47

—— 102

pun ten raster:

t.o.v. 13—4—1983

++ 52

—+ 11.

.1-— 24

——113

puntenraster:

t.o.v. 11—2—1982

++ 67

—+ 20

+— 45

—— 68

pun ten raster

t.o.v. 13—4—1983

++ 59

—+ 30

+— 31

—— 80

2 4 6 8

m

8

6

4

2

0

gebied 3b: 13—3—1984

10
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8

6

4

2

0

10 m
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Hoogtekaart van het lx yemaaide gebied 4b
gebied 4b: 13—3—1984

10 puntenraster:
t.o.v. 13—4—1983
++ 9

8 —+ 3

+— 20

—— 26

6

4

0

—5 Ib—

pad

2

2m



BIJLAGE 2: SOORTSAMENSTELLING VAN DE VERSCHILLENDE GEBIEDEN (HOOG EN LAAG)

Aantal planten per soort in de 8 plots van het uit beweiding genomen ge—

bled (exciosure 2): voormalig laag: 11—5—1983

Agrostis spec.

Holcus lanatus

Anthoxanthum odoratum
Cynosurus cristatus

Taraxacum spec.

Leontodon autumnalis
Hypochaeris radicata
Bellis perennis
Ranunculus acris/rep.
Cerastium holosteoide5
Trifolium repens

Poa pratensis

Plantago major

Poa trivialis
Cirsium palustre

Veronica serpyllifolia

Carex nigra

Carex ovalis

Juncus effusus

Galium palustre

Rumex acetosa

Rumex acetosella

Lotus uliginosus

Cardamine pratensis

Plantago lanceolata

Phleum pratense

Lolium perenne
Luzula campestris

I II

69 86

34 14

— I

Dood plantenmateriaal
Mo s

Kale bodem

Kiempl an ten

Totaal planten

Totaal hits

III
65

62

IV

59

47

V VI

80 73

12 19

VIII

97

VII

88

5

— — 2 4 4 2

2

120

223

121

248

1

136

240

23
13

13

13

34

96 161 144 114 124

202 255 240 211 223

27

10

20

36

11

35

32

26

31

22

10 17 5 13 31

2 1 5 1

30 14
12 17

7 6

3 11

22 44 31 42 25 15 8

9 10

6 10

19 9

1 5

1 .5

4 6

— 1

7 3 10 10 6

14 1 — 7 2 —

2 7 20 27 11 14

— I I — I —

— 1 1 8 5 4

2 3 13 9 2 8

— 6— — — — — I

— — 2

— — 2 — — I
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Aantal planten per soort in de 8 plots van het uit beweiding genomen ge—
bled (exciosure 2): voormalig laag: 27—6—1983

kgrostis spec.

-iolcus lanatus

Anthoxanthum odoratum
Cynosurus cristatus
Taraxacum spec.

Leontodon autumnalis

ypochaeris radicata
Bellis perennis
Ranunculus acris/rep.
Cerastlum holosteoides

Trifolium repens

Poa pratensis

Plantago major
Poa trivialis

Cirsium palustre

Veronica serpyllifolia

Carex nigra

Carex ovalis

Juncus effusus
Galium palustre

Rumex acetosa

Rumex acetosella

Lotus uliginosus
Cardamine pratensis

Plantago lanceolata

Phleum pratense
Lolium perenne
Luzula campestris

30 42

6 7
1 9

6 2

3 1

43 36

14 15

5 5

3 7

— 2 4

2 1 9

2 11

32

41
12

3

3

39

9

19

5 6

1 6

Dood plantenmaterlaal
t4os

Kale bodem
Kiemplanten
Totaal planten
Totaal hits

VI VII VIII
82 87 88
21 16 5

2 — I

V

100

4

I

150

255

118

236

148

244
164
267

I II III
79 56 84
61 62 12

114

254

35

16
9

2

35

10

1

3

IV

80

22

167

269

46

25
9

9

1

41

7

3

19

2

140

236

60

28
4

18

2

16

139

244

88 33

31 26
— 4

1 1

— 4

6 33

3 11

— 2

14 12

— 1 —

2 5 7

5 1 6

2.
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Aantal planten per soort in de 10 plots van het ongestoorde gebied (3):

laag: 4/6—5—1983

Agrostis spec. 45 43 70 41
Holcus lanatus 6 11 24 29
Anthoxanthum odoratum — 5 2 —
Cynosurus cristatus

5 8 —
Taraxacum spec. — 1 1 6

Leontodon autumnalis 11 34 11 11
Hypochaeris radicata

1 9 5 2

Bellis perennis —
— 4

Ranunculus acris/rep.
3 5 11

Cerastium holosteoide5 — —

Trifolium repens

Poa pratensis

Plantago major

Poa trivialis

Cirsium palustre

Veronica serpyllifolia

Carex nigra

Carex ovalis

Juncus effusus

Galium palustre

Rumex acetosa

Rumex acetosella

Lotus uliginosus

Cardamine pratensis

Plantago lanceolata

Phleum pratense

Lolium perenne

Luzula campestris

I II III IV

Dood plantenmateriaal
Mo s

Kale bodem

Kiemplanten

Totaal planten

Totaal hits

V VI VII VIII

25

22

3

I

145

196

55

11

9

1

71

147

33

21

3

2

116

175

75

17

2

2

91

187

58

7

5

I

150

221

IX

65

2

5

194

266

26

30

5

I

79

141

23

2

13

2

2

19

13

X

54

6

I

144

205

35

26

6

118

185

33

14

1

4

7

21

I

4

4

19

I

60

12

I

I

203

277

86

25

10

1

5

22

4

I

13

2

15

7

50

22

15

3

25

10

— 8

5 5

— 2

— I

59 33

1 22

4 3

1 9

— 3

18 15

7 13

1 —

— 10

— 1

— — — 22

— — — 7

14

2

19

10

6

— 4 — — — — — 4 3 2
— — — — — 7 1 — — 5

— — — — — 5 7 3 9 18

— — — — — — 1 5 24
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Aantal planten per soort in de 10 plots van het ongestoorde gebied (3):
laag: 20/21—6—1983

rostis spec.
Holcus lanatus

Anthoxanthum odoratum
Cynosurus cristatus
Taraxacum spec.
Leontodon autumnalis

Hypochaeris radicata

Bellis perennis

Ranunculus acris/rep.

Cerastiurn holosteoides

Trifolium repens

Poa pratensis

Plantago majOr

Poa trivialis

Cirsium palustre

Veronica serpyllifolia

Carex nigra

Carex ovalis

Juncus effusus

Galium palustre

Rumex acetosa

Rumex acetosella

Lotus uliginosus
Cardamine pratensis
Plantago lanceolata

Phleum pratense

Lolium perenne

Luzula campestris

59

17

3

2

26 11 19 13

39 1 12 3

2 — — 2

5 10 10 10

— 1 4 —

— — — 11 27 13
— — — 7 1 3

— — — 3 2 2

I II III IV

Dood plantenmateriaal
Mo s

Kale bodem

Kiempi an ten

Totaal planten

Totaal hits

V VI VII VIII

69 63

33 19

1 4

1

107

194

58

43

3

1

139

244

42 55

47 4

2 4

1

130 148

221 212

34

2

2

I
220

259

58

11

2

I

174

246

71

23

3

1 —

119 141

217 244

74 72

2 14

5 1

11 8

16 19

7 10

2 4

1 2

— 2

— 5

— 4

27

11

15

5

63 92

13 18

— 3

3 23

Ix

30

7

2

1

172

212

58

6

3

7

I
12

42

I

3

2

'16

53 64

14 11

2 5

7 9

— I
19 35

10 9

— 5

2 —

x

52

8

6

1

163

230

33

20

3

10

21

16

11

1

17
6

— 3

1 — — — — — — — — —

— — — — — 25 9 47 21 22
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Aantal planteri per soort in de 10 plots van het

laag: 14/19—9—1983

ongestoorde gebied (3):

I II III IV V VI VII VIII IX x
Dood plantenmateriaal 88 88 95 88 110 117 112 113 70 80

Mos 5 25 9 14 6 3 1 — 18 2

Kalebodern — 3 2 6 — 1 1 1 2 5

Kiemplanten — — I — 1 —

Totaal planten 151 122 116 126 133 123 165 168 154 132

Totaal hits 244 238 223 234 250 244 279 282 244 219

Agrostis spec. 59 21 61 57 69 39 65 53 46 14

Holcus lanatus 24 10 7 2 7 1 11 35 4 25

Anthoxanthum odoratum — 10 — 4 1 16 2 — — 3

Cynosurus cristatus 14 7 3 17 6 4 5 1 1 6

Taraxacum spec. 1 — — — — 3 1 — 3 2

Leontodon autumnalis 30 37 27 30 42 13 19 25 19 19

Hypochaeris radicata 8 24 14 9 8 12 8 10 27 17

Bellis perennis 1 3 — I — — 2 — — —

Ranunculus acris/rep. — 9 — 5 — 8 20 3 1 14

Cerastium holosteoide5 3 1 — — — I — — 2 —

Trifolium repens 4 — — — — 21 14 2 12 10

Poa pratensis — 2 . 9

Plantago major

Poa trivialis

Cirsium palustre — I

Veronica serpyllifolia

Carexrigra

Carex ovalis

Juncus effusus

Galium palustre

Rumex acetosa

Rumex acetosella — — — — — —

Lotus uliginosus — — — — — 4 15 31 35 12

Cardamine pratensis — — — — —

Plantago lanceolata

Phleum pratense

Lolium perenne — — — — — — I 2 1

Luzula campestris

2 — 2

5 — 2

— — — I
— — 1 1 8
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Aantal planten per soort in de 10 plots van het ongestoorde gebied (3):

hoog: 28—4/6—5—1983

Dood plantenmateriaal
Mos

kale bodem

Kiemplan ten

Totaal planten

Totaal hits

Agrostis spec.

Holcus lanatus

Anthoxanthum odoratum

Cynosurus cristatus

Taraxacum spec.

Leontodon autumnalis

Hypochaeris radicata

Bellis perennis

Ranunculus acris/rep.

Cerastium holosteoides

Trifolium repens

Poa pratensis

Plantago major

Poa trivialis

Cirsium palustre

Veronica serpyllifolia

Carex nigra

Carex ovalis

Juncus effusus

Galium palustre

Rumex acetosa

Rumex acetosella

Lotus uliginosus

Cardamine pratensis

Plantago lanceolata

Phleum pratense

Lolium perenne

Luzula campestris

68 43 54 67

— — — 5

15 6 3 9

56

6

— — — — 2

— — — 1 5

1 10 4 10 9

— — 2 8 2 3

Ix x

197

4

II III IV V VI VII VIII

143 131 210 151 145 198 207

23 26 8 6 10 — 5

— — — 4

— — — — I
86 69 71 103 94

252 226 289 260 254

117

13

89

219

65

6

113

7

— 1

— I
95 102

307 224

2

I

128

329

77

4

1

147

349

102

12

8

2

2

5

2

14

57

13

63

4

— — 1

9 1 8

— — I — — — — — — 3

— 1 7 — 4 10 4 14 8 4

2 1 — 2 — 1 4 4 3 3

— — — — 3 1 3 11 5

— — — — I I — 18 5.6
— — — I

— 1 1 6 2

— — — — — — 4 — 1 —

— — — — — — — — — 3
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Aantal planten per soort in de 10 plots van het ongestoorde gebied (3):

hoog: 20/21—6—1983

Agrostis spec.

Holcus lanatus

Anthoxanthum odoratum
Cynosurus cristatus
Taraxacum spec.
Leontodon autumnalis
Hypochaeris radicata
Bellis perennis

Ranunculus acris/rep.

Cerastium holosteoide5

Trifolium repens

Poa pratensis

Plantago major
Poa trivialis

Cirsium palustre

Veronica serpyllifolia

Carex nigra

Carex ovalis

Juncus effusus
G1ium palustre

Rumex acetosa

Rumex acetosella

Lotus uliginosus

Cardamine pratensis

Plantago lanceolata

Phleum pratense

Lolium perenne

Luzula campestris

91 127

16 25

— 2

3 —

— — — — 2

4 17 3 13 17

3 4 7 9 5

— — — 2 —

4 1 — 10 10

— 1 1 4 6

2 — — — 11

2 — — — — 3

3 — — — — 2

12 1

— 2

2 —

8 11

2 3

15 4

— 15 4.8

Dood plantenmateriaal
Mos

Kale bodem
Kiempi an ten
Totaal planten
Totaal hits

I II III IV V VI VII VIII IX x
147 150 144 179 170 135 161 190 143 146

2 22 6 8 8 4 4 4 — 2

— — — — — — ..
— I —

166 179 171 117
305 344 365 261

1

137

310

100

4

19

I

171

321

107

5

22

113

300

91

5

6

151

329

73

I
21

1

190

339

138

9

7

7

I
9

3

1

7

3

91 76

15 11

— 3

3 1

1

125

274

65

20

2

1

5

9

2

4

5

4

1

4

3

7

— — 1 4

— — — — — — — — — 3

— — — — — — — I
— — 10

— — 4 — 17

— — — 1 7

— — — — — — — — — 2
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Aantal planten per soort in de 10 plots van het ongestoorde gebied (3);
hoog; 19—9—1983

Dood plantenmateriaal 221

Mos 4

Kale bodem

Kiempi an ten

Totaal planten

Totaal hits

Agrostis spec.

Holcus lanatus

Anthoxanthum odoratum

Cynosurus cristatus

Taraxacum spec.

Leontodon autumnalis

Hypochaeris radicata

Bellis perennis

Ranunculus acris/rep.

Cerastium holosteoides

Trifolium repens

Poa pratensis

Plantago major

Poa trivialis

Cirsium palustre

Veronica serpyllifolia

Carex nigra

Carex ovalis

Juncus effusus

Galium palustre

Rumex acetosa

Rumex acetosella

Lotus uliginosus

Cardamine pratensis

Plantago lanceolata

Phleum pratense

Lolium perenne

Luzula campestris

64 82

2 5

12 33 —

— 1 2 2

2 — — — 1

8 10 2 7 9

4 6 2 — 3

— — — — — 3

2 10 5 — 2 —

— I — 2 — 1

— — 1 — 4 3

— 1 — 1 11 1

— — — — — 4

63

26

15

2

6

14 6 5

— 3 1

2 2 2

8 11

I II III IV V VI VII VIII IX X

182

3

109

294

185 161 205

— — I
138

5

132

275

203

110

313

210

I

132

343

113

2

1

209

1

144

354

211

139

350

137

298

122

328

I

217

403

155

35

72 84

13 28

12 1

100

325

55

14

3

I

I

12

6

6

2

1

6

3

59 94

39 23

— 13

9

— — 1 — — — — — I
— — — — — I

— — — — — 4 — — —

— — — — — — — — 2
— — 1 — — — — — —

— — — — — 2 — —

— — — — — — — 1
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Aantal planten per soort in de 6 plots van het Ix gemaaide gebied (4):

voormalig laag: 16—5—1983

Agrostis spec.

Holcus lanatus

Anthoxanthum odoratum

Cynosurus cristatus

Taraxacum spec.
Leontodon autumnalis

Hypochaeris radicata

Bellis perennis

Ranunculus acris/rep.

Cerastium holosteoides

Trifolium repens

Poa pratensis

Plantago major

Poa trivialis

Cirsium palustre

Veronica serpyllifolia

Carex nigra

Carex ovalis

Juncus effusus

Galium palustre

Rumex acetosa

Rumex acetosella

Lotus uliginosus

Cardamine pratensis

Plantago lanceolata

Phleum pratense

Lolium perenne

Luzula campestris

15

30

— 37

3 — — 2

8 17 6 6

16 8 11 20

16 2 10 8

1 19 7 8

2 — 1 4

2 17 17 27

— 38 10 17

— I

I II III IV V VI

Dood plantenmateriaal 63 71 72 45 101 27

Mos 11 8 3 2 5

kalebodem 7 4 3 2 1 3

Kiemplanten I 4 1 3

Totaal planten 111 102 99 203 144 178

Totaal hits 193 185 177 254 249 216

40 45 28 36 18

19 15 22 15 35

46 28

6

7

17

14

4

I

2

1

8

1

13

14

1

2

I

— — — 4 — 1

— 2 1

— — — — 1. 3
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kgrostis spec.

-lolcus lanatus
'nthoxanthurn odora turn

ynosurus cristatus
raraxacum spec.
eontodon autumnalis
ypochaeris radicata

Bellis perennis

Ranunculus acris/rep.

erastium holosteoide5

rrifolium repens

?oa pratensis

?lantago major

Poa trivialis
irsium palustre

'eronica serpyllifolia

Carex nigra

Carex ovalis

uncus effusus

lium palustre

Rumex acetosa
Rumex acetosella

..otus uliginosus

ardamine pratensis

lantago lanceolata

hleurn pratense

oliurn perenne

uzula campestris

17 13 28 49

45 25 41 16

19 10 16 2

5 4 1 13

3 1 9 2
13 34 21 28

15 15 3 27

3

5

6

1

10 16

2 3

20 29

3 16

2 3

86 38

18 22

17 8

23 41

9 7

— I
2 4

— 6

— I
1 4

— 3

antal planten per soort in de 6 plots van het lx gemaaide gebied (4):

roorrnalig laag: 21/23—6—1983

I II III IV V VI

Dood plantenmateriaal 92 67 84 60 47 63

'4os 1 13 1 32 7 13

Kale bodem 3 2 3 4 1. 2

Kiemplanten — — — 2 — 2

rotaal planten 133 142 188 159 161 151

rotaal hits 229 224 276 257 216 231

2

12

1

1

— 1 2

— — — — — 6

— — — 7 5 10

— 2 — — — —
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Agrostis spec.

Rolcus lanatus

Anthoxanthum odoratum
Cynosurus cristatus
Taraxacum spec.
Leontodon autumnalis

Rypochaeris radicata

Bellis perennis
Ranunculus acris/rep.

Cerastium holosteoide5

Trifolium repens

Poa pratensis

Plantago major

Poa trivialis
Cirsium palustre

Veronica serpyllifolia

Carex igra

Carex ovalis
Juncus effusus
Galium palustre

Rumex acetosa

Rumex acetosella

Lotus uliginosus

Cardamine pratensis

Plantago lanceolata

Phleum pratense

Lolium perenne

Luzula campestris

42 83 69 40

3 32 14 6

— — 3 3

— 2 — —

2 7 — 3

2 1 3 7

38 50

7 5

— 6

2

Mos

Aantal planten per soort in de 6 plots van het lx gemaaide gebied (4):
voorrnalig hoog: 6/10—5—1983

I II III IV V VI

Dood plantenmateriaal 99 155 123 90 131 97

1 5 7 3 1 —

Kalebodem 7 3 7 9 5

Kiemplanten — 1 1 2 — 1

Totaal planten 54 149 103 78 57 74

Totaal hits 161 310 237 180 198 177

I

1 3 — 4 5 3

— — — 2 1 —

4 6 11 10 5 2

— — 2 2 — —

— — — 1 — —

— 15

— — — — — 6

— — I — — —
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grostis spec.

.-{olcus lanatus

nthoxanthum odoratum

Cynosurus cristatus

raraxacum spec.

Leontodon autumnalis

-iypochaeris radicata

Bellis perennis

Ranuriculus acris/rep.

Cerastium holosteoides

rrifolium repens

Poa pratensis

Plantago major

Poa trivialis

Cirsium palustre

Veronica serpyllifolia

Carex nigra

Carex ovalis

Juncus effusus

G1ium palustre

Rumex acetosa

Rumex acetosella

Lotus uliginosus

Cardamine pratensis

Plantago lanceolata

Phleum pratense

Lolium perenne

Luzula campestris

81 106

41 8

— 1

1 1

2 —

1 6

5 4

77

20

4

2

2

4

3

— — 1

10 — 7

2 2 2

— — 6

3 3 15

— — 3 4

bantal planten per soort in de 6 plots van bet lx gemaaide gebied (4):

ioormalig hoog: 23—6—1983

I II III

Dood plantenmateriaal 123 130 118

Mos 4 4 17

Kale bodem — 1

Kiemplanten 1 2

Totaal planten 121 150 134 149

Totaal hits 249 284 272 249

IV

87

8

5

VI

95

1

I

V

116

5

162

283

124

21

85

5

3

3

20

1

2

I

158

255

85

10

8

1 1

1 2

7 7

1 —

2 —

5 6

— 4 — 1 — 1

— 38

1 — — —

— — — 1
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grostis spec.

Holcus lanatus

Anthoxanthum odoratum
Cynosurus cristatus

Taraxacum spec.

Leontodon autumnalis

-1ypochaeris radicata

Bellis perennis

Ranunculus acris/rep.

Cerastium holosteoides

Trifolium repens

Poa pratensis

Plantago major

Poa trivialis

Cirsium palustre

Veronica serpyllifolia

Carex nigra

Carex ovalis

Juncus effusus

Galium palustre

Rumex acetosa

Rumex acetosella

Lotus uliginosus

Cardamine pratensis

Plantago lanceolata

Phleum pratense

Lolium perenne

Luzula campestris

47 47 69 2

44 37 58 40

— 16 7 6

16 14 5 7

15

28

10

36 17

17 44

1 5

2 8

10 7

9 7

2 4

1 2

— I

26

10

I

6

6

21

18

15

2

53

7

— — 9 2 2

1.4 1 8 — —

2 — —

2 — I

Aantal planten per soort in de 6 plots van het 3x gemaaide gebied (5):

voormalig laag: 23—6—1983

I II III IV V VI

000d plantenmateriaal 42 80 24 77 72 85

Mos 6 15 8 18 25 5

Kalebodem I 2 1

Kiemplanten 3 3

Totaal planten 204 219 249 226 168

Totaal hits 256 314 286 321 266

242

332

29

53

4

4

45

16

13

3

56

9

27

5

2

1

22

25

6

27

3

66

17

— 2

I —

— I

— 3

5

5 9

1

— 1
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kgrostis spec.

lolcus lanatus

nthoxanthum odoratum
Cynosurus cristatus

raraxacum spec.

eontodon autumnalis

lypochaeris radicata

Bellis perennis

Ranunculus acris/rep.

Cerastium holosteoide5

rrifolium repens

Poa pratensis

Plantago major

Poa trivialis

Cirsium palustre

Veronica serpyllifolia

Carex nigra

Carex ovalis

Juncus effusus

Galium palustre

Rumex acetosa

Rumex acetosella

Lotus uliginosus

Cardamine pratensis

Plantago lanceolata

Phleum pratense

Lolium perenne

Luzula campestris

4 — 2

— — 1

Iantal planten per soort in de 6 plots van het 3x gemaaide gebied (5):

voormalig hoog: 24/27—6—1983

I II III IV V VI

Dood plantenmateriaal 137

1os —

144

4

121

2

103

2

122

1

99

3

kale bodem I — 6 3 1 —

Kiemplanten 1 1 1 — —

Totaal planten 147 129 170 130 158

Totaal hits 286 278 300 238 282

151

253

84 69 83 66 99 89

12 29 30 35 17 17

10 8 1 1 — 2

2 — — — — —

— — — 2 4 3

2 2 10 12 13 12

— 2 3 — — I

I — — — — —

16 7 13 6 7 12

2 — 3 — 4 —

6 — 3 — 1 6

8 5 20 4 10 8

— 7 — 4 3 1

— — 1
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Ttaa1 aantal planten 89
Begraasd + 5

Begraasd + —

Totaal begraasd 5

Begraasde planten:
Ptgrostis spec. 2

Holcus lanatus x
Anthoxanthum odoratum 3

Leontodon autumnalis —

Ranunculus acris/repens x

Poa pratensis x

— — 3 5 15

x x — 1 4

I x 4 x 4
— — 1 1 x

— x — — —

x x x x x

10 5 17
— 2 3

x x x

4 x 1

2 — I
I — 3

* begraaSde aantallen van een soort zijn alleen gegeven als deze soort

in minimaal 3 pkots (45 bij 45 cm) met minimaal 4 exemplaren voor—

kwam. (x = met minder dan 4 exernplaren in de plot aanwezig)

+ = 1—50% afgevreten, van wat er verondersteld werd gestaan te hebben.

= meer dan 50% afgevreten, van wat er verondersteld werd gestaan te

hebben.

—66—

BILAGE 3: BEGRAZING

Pantal begraasde planten van de verschillende soorten in elke p1ot
en de totale begrazing van alle planten/plot onderverdeeld naar zware
(+) en lichte (+) begrazing in het ongestoorde gebied (3): hoog
4—5—1983:

I II III IV V VI VII VIII IX X

86 69 71 103 94 147 128 95 102

2 1 — 9 8 28 17 8 27
— — — — — 2 2 — 3

1

x
1

x

x
x

190 137
16 9

1 2

17 11

171
25
I

26

166
43
2

45

179
26

26

171
20

20

117
54

54

16 8 13
— — I
— 1 3

— — 3

x x —
— — x
x x x

x x x

20/21—6—1983:
Totaal aantal planten
Begraasd ÷
Begraasd +
Totaa]. begraasd
Begraasde planten:
Agrostis spec.
Holcus lanatus
Anthoxanthum odoratum
Leontodon autumnalis
Hypochaeris radicata
Ranunculus acris/repens
Poa pratensis
Trifolium repens

19—9—1983:
Totaal aantal planten
Begraasd ±
Begraasd +
Totaal begraasd
Begraasde planten:
Agrostis spec.
Holcus lanatus
AnthoxanthUm odoratum
Leontodon autumnalis
Hypochaeris radicata
Ranunculus acris/repens

113
35
8

43

32

4
3

x
3

x
x

x

132
32
6

38

151
20
I

21

4

x
7

2

2

x
x

110
25
7

32

11 34
1 6

x x
2 x

x x

— 2

2 3

2 1

125
24
I

25

14
4

x
I

x

I

I

I

139
56

56

10 3

x x
6 1

4 1.

x x

— 3

144 217
30 54
12 6

109
28
4

32

100 132
17 6

1 —
18 6

13

x
2

3
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12

12

122
7

7

5 17

x x

x 12
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20 25
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een soort zijn alleen gegeven als deze soort
bij 45 cm) met minimaal 4 exemplaren voor—
exemplareri in de plot aanwezig)

± = 1—50% afgevreten, van wat er verondersteld werd gestaan te hebben.
+ = meer dan 50% afgevreten, van wat er verondersteld werd gestaan te
hebben.
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Aantal.begraasde planten van de verschillende soorten in elke plot
en de totale begring van alle planten/plot onderverdeeld naar zware
(+) en lichte (+) - begrazing in het ongestoorde gebied (3): laag

III IV V VI VII VIII IX
71. 116 91. 150 118 203 194

5 14 5 32 33 48 25
7 3 3 — 10 10 3

12 17 8 32 43 58 28

I II x
79 145 144
15 16 34

9 3 16
24 19 50

10 10 7 6 7 7 22 22 17 20
x 3 2 2 x 7 6 8 1 13
8 x x 1 1 1 x 5 x x
x 1 2 1 x — x x x x
2 3 1 5 — 3 2 6 3 4

2 — x -1 — 7 5 1 — x
— — x — x 2 1 3 — I
x x x x x I x 3 3 3

x x x x x 3 4 2 1 1

x x x x x — — x — —

163
79
11
90

28—4/6—5—1983:
Totaal aantal planten
Begraasd ÷
Begraasd +
Totaal begraasd
Begraasde planten:
Agrostis spec.
Holcus lanatus
Anthoxanthum odoratum
Cynosurus cristatus
Leontodon autumnalis
Hypochaeris radicata
Ranunculus acris/repens
Poa pratensis
Trifolium repens
Lotus uliginosus
20/21—6—1983:
Totaal aantal planten 119
Begraasd + 27
Begraasd + 8
Totaal begraasd 35
Begraasde planten:
Agrostis spec. 22
Holcus lanatus X

Anthoxanthum odoratum 4
Cynosurus cristatus 3

Leontodon autumnalis 4
Hypochaeris radicata —
}anunculus acris/repens x
Trifolium repens x
Lotus uliginosus x

14/19—9—1983:
Totaal aantal planten 151
Begraasd + 58
Begraasd + 32
Totaal begraasd 90
Begraasde planten:
Agrostis spec.
Holcus lanatus
Anthoxanthum odoratum
Cynosurus cristatus
Leontodon autumnalis
Hypochaeris radicata
Ranunculus acris/repens
Trifolium repens
Lotus uliginosus

141
38
5

43

26
4

x

2
3
2

x
2
x

122
56
27
83

107 139 130 148 220 174
35 41 32 43 97 66

3 5 7 22 14 20
38 46 39 65 111 86

24 26 7 38 54 45
5 1 5 7 10 11
x — 9 x x x
2 1 2 x 19 x
2 14 3 6 7 9

3 3 12 x 9 x
x — — 2 2 5
x x x — 4 —

x x x 4 2 6

116 126 133 165 168
39 39 63 56 78
23 31 23 10 7

62 70 96 66 85

172
68
11
79

30
6

x
6
7

26
x
I

154
54
13
67

123
65
26
91

24
12
x
4

15
13
6

3

4

132
52
23
65

11
17

x

4
9

14
I

5

4

44 21
16 9

x 10
11 7

10 14
5 20
x I
— x
x x

37
6

x

x
11
7

x

x
x

45 53 30

x I x

I x 14
7 2 4

11 23 8

3 6 9

2 x 5

x x 12
x x 3

37 32 26
4 23 2

x x x
— x x
7 12 10
7 6 17
3 x x
5 x 5

2 10 5

begraasde aantallen van
in minimaal 3 plots (45
kwam. (x = minder dan 4



WETENSCHAPPELIJKE PLANTENAAM NEDERLANDSE PLANTENAAM

Agrostis spec.( A. tenuis) Gewoon struisgras

Holcus lanatus Witbol

Anthoxanthum odoratum Reukgras
Cynosurus cristatus Kamgras

Taraxacum spec. Paardebloem

Leontodon autumnalis Herfstleewetand

Hypochaeris radicata Biggekruid

Bellis perennis Madeliefje

Ranunculus acris/repens Scherpe/Kruipende boterbloern

Cerastium holosteoides Gewone hoornbloem

Trifolium repens Witte klaver

Poa pratensis Veldbeemdgras

Plantag0 major Grote weegbree

Poa trivialis Ruw beemdgras

Cirsium palustre Kale jonker

Veronica serpyllifolia Tijm—ereprijs

Carex nigra Gewone zegge

Carex ovalis Hazezegge

Juncus effuses Pitrus

Galium palustre Noeraswalstro

Rumex acetosa Veldzuring

Rumex acetosella Schapezuring

Lotus uliginosus Moerasrolklaver

Cardamine pratensis Pinksterbloem

Plantago lanceolata Smalle weegbree

Phleum pratense Timotheegras

Lolium perenne Engels raaigras

Luzula campestris Gewone veldbies
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