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1. INLEIDING.

1.1 • Nodelbouw.

Nodelbouw in de hier gebruikte betekenis is een methodologie

die erop gericht is een beschrijving in exacte termen (het mo-

del) te verkrijgen voor die eigenschappen, die relevant zijn

voor het gedrag van het te bestuderen systeem (Elzas, 1978).

Een systeem in het algemeen is een begrensd deel van de werke—

lijkheid. B&j het modelleren van een systeem moet ervoor gezorgd

worden dat de grenzen ervan zo gekozen zijn, dat het systeem

zoveel mogelijk ge!soleerd is van zijn omgeving. Meestal is

algehele isolatie niet mogelijk, zodat de grenzen met de omgeving

zo gekozen worden, dat de omgeving wel het systeem be!nvloedt,

maar niet andersom (De Wit, 1978).

Sy-stemen kunnen ingedeeld worden in deterministische en

niet—deterministisohe systemen. In deterministische systemen

kan de werking en samenstelling van de onderdelen op elk tijd—

stip onderdeel voor onderdeel geanalyseerd worden. De interac—

ties en relaties in zo'n systeem zijn strikt causaal en tijds—

afhankelijk. Veranderingen in dergelijke systemen kunnen mathe—

matisch meestal goed beschreven worden met differentiaal—

of jntegraalvergelijkingen, die een relatie leggen tussen de

toestandsvariabelen en de tijd.
Niet—deterministische systemen zijn systemen waarin de aard

van het verschijnsel discontinu is of waarin het verschi3nsel

zjch gedraagt alsof de interne relaties met een bepaalde waar—

schijnhijkheid voortkomen ult een mogelijke kansverdeling van re—

laties of variabelen (Elzas, 1978).

Omdat sommige subsystemen niet—deterministisch zijn of omdat

ze te complex zijn om ze deterministisch te beschrijven, is het

vaak niet mogelijk om een systeem helemaal deterministisch te

modelleren. Daarom moet vaak voor een model gekozen worden,

dat gedeeltelijk deterministisch, gedeeltelijk niet—determinis--

tisch is (Goodall, 1969). De keuze tussen een al of niet deterrni—

njstjsch model heeft ook te makeri met variatie in het gedrag

van individuen. Er bestaat altijd enige onzekerheid over dit ge—

drag, wat tot uiting komt in afzonderlike metingen. Als echter

het systeem uitgebreid is en het aantal individuen groot, zodat
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variaties in de afzonderliike componenten van het systeern geen

of nauweijiks invloed hebben op de uiteindelijke uitkomsten, mag

geko zen worden voor een deterministische behandeling van het

mode 1.

Er bestaan beschr&jvende en verklarende modellen, Beschrijvende

mode lien geven wel aan dat •r verbanden bestaan tussen de ele—

menten van een systeem, ze worden echter niet verklaard (De Wit,

1978). Dit verslag houdt zich alien bezig met verk].arende mo—

dellen.

In verkiarende modellen probeert men een bepaald integratie—

niveau af te leiden uit de eigenschappen van het onderliggende

integratieniveau. De gedragingen van een oecosysteem worden dus

verklaard uit onder andere de ethologische en fysiologische

eigenschaPPefl van de samenstellende soorten (of uit jets hogere

eenhedefl, zoals vegetatietypen of trophisohe niveau's).

Bij het opstellen van een verkiarend model gaat men ervan

uit dat de toestarid van een systeem kwantitatief gekarakterj—

seerd kan worden en veranderingen in die toestand met behuip

van wiskimdige vergeiijkingen beschreven kunnen worden. De formu—

lering van het model in wiskundige vergeiijkingen gaat als volgt

(Fatten, 1971):

— !ecificatie van variabelen waar de belangstelling naar uit—

gaat. De keuze van de variabelen is uiteraard afhankeiiik van

de aard van het probleem. Daarnaast zijn van belang de kennis

van de onderzoeker betreffende het te bestuderen onderwerp

en vooral ook de mogelljkheid om de variabelen te meten. Is dit

laatste namelijk niet het geval, dan wordt het moeiiijk, zo

njet onmogelijk cm na te gaan of het model de werkeiijke situ—

atie goed beschrijft of niet.

— constructie van een relatiediagram. Vaak is het verheiderend

om v66r het opsteiien van het model een diagram te tekenen,

waarin een overziht wordt gegeven van de kwaiitatieve aspec—

ten van de relaties tussen de verschillende variabelen. Rela—

tjediagrammen dragen vaak bij tot de overzichtelijkheid van de

soms complexe modeilen. Variabelen worden dan weergegeven als

compartimenten met een beperkt aantal in— en uitgarigen, die

de stromen van materiaai of informatie van de ene naar de an—

dere variabele voorsteilen (De Wit en Goudriaan, 1974).
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— classificatie van variabelen, operationele definiëring ervan

en specificatie van eenheden, Va,riabelen zijn als volgt in te

delen (Patten, 1971; De Wit en Goudriaan, 1974):

— toestandsvariabelen karakteriseren en kwantificeren alle

eigenschappen van een systeem (by. biomassa, aantallen

dieren etc.). Deze variabelen zijn in de tijd afharikelijk

van hun vorige waarde.

— stuurvariabelen zijn variabelen die niet door processen in

het systeem worden be!nvloed en karakteriseren invloeden

van buitenaf (vaak klimatologische factoren als neerslag

of ternperatuur.). Afhankelijk van de grenzen van het systeem

kunnen bepaalde variabelen toestands— of stuurvariabelen zijn,

— snelheidsvariabelenkwantificeren de mate van verandering

van de toestandsvariabelen. Run waarde wordt bepaald door

toestands— en stuurvariabelen zoals die afhangen van proces—

sen die zich in het systeem afspelen en dus onderling onaf—

hankelijk. Snelheidsvariabelen zijn in de tijd onafhankeUjk

van hun vorige waarde.

Soms, als processen te ingewikkeld worden, wordt gebruik ge—

maakt van hulpvariabelen. Er zijn ook modellen waarin gebruik

wordt gemaakt van outputvariabelen. Dit zijn uitkomsten die het

model produceert voor de gebruiker, en kunnen dus zowel

toestands—, sneiheids— als hulpvariabelen zijn, Ret is evident

dat van alle variabelen goed omschreven moet worden wat ze

exact voorstellen, hoe ze gemeten moeten worden en wat hun

dimensies zijn.

— pecificatie van de vormen van vergelijkingen. De toestands—

variabelen worden uitgedrukt als een algebrasche functie van

andere variabelen, de snelheiedsvariabelen als differentiaal—

verge lijkingen.

— paling van de constanten. De onderzoeker kan op drie manie—

ren waarden toekennen aan de verschillende constanten:

— waarden, gebaseerd op metingen.

— waarden, afkomstig uit de literatuur.

— waarden, aangenomen als hypothese.

De parameters die het model het meest be!nvloeden, moeten

natuurlijk het nauwkeurigst worden bepaald.

Zijn eenmaal alle relaties tussen de variabelen wiskundig be—

schreven, dan worden de formules omgezet in computertaal en in
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de computer gestopt. Na het runnen van het programma moeten de

uitkomsten van het model vergeleken worden met de werkelijke

waarden. Bij versehillen met de werkeUjkheid wordt de fouten—

bron opgespoord. Na herziening van do foutieve vergelijkingen

of parameters, na nieuwe metingen of nader onderzoek, wordt de

toetsing herhaald (system identification).

Zodra het model uitkomsten oplevert die mm of meer overeen—

komen met de werkelijkheid, wordt het model geanalyseerd op zijn

robuustheid. Dit wil zegen dat van de verschillende constanten

bekeken wordt wat de invloed van veranderingen ervan is op de

uitkomsten van het model. Deze invloed mag niet te groot en ook

niet te klein zijn.

1,2, Schildhoek en Pampusplaat.

De Lauwerszee is ontstaan in de vroege middeleeuwen. Na een

aanvankelijke uitbreiding tot ongeveer tweemaal de grootte van de

huidige Lauwerszeepolder, worden er vanaf do middeleeuwen tot

in de negentiende eeuw telkens stukken ingepolderd. In 1960 valt

het. besluit om, vooral ten bate van een betere waterbeheersing

in Groningen en Friesland, het resterende deel van do Lauwerszee

met een djk van de Waddenzee af te sluiten (Reitsma, 1981). De—

ze afsluiting wordt voltooid in 1969.

Na de afsluiting verandert de Lauwerszeepolder drastisch. Het

water wordt zoet, eb en vloed verdwijnen en het gemiddelde water—

peil wordt omlaag gebracht. De droogvallende gronden krgen ver—

schillende bestemmingen: landbouwgebieden op de oude kwelders,

een militair oefenterrein op de Marnewaard en de overige gebie—

den, die voornameljk bestaan uit oude zandplaten die rend de

boezem gelegen zijn, krijgen eon functie als natuur— of recreatie—

gebied.

Tot die gebieden behoren ook de Schildhoek en do Pampusplaat.

Dit zijn vlakke platen, met eon hoogte van — 0,75 tot 0 m N.A.P.

en een bodem die bestaat uit matig grof tot fijn, lutumhoudend

zand. Na hot droogvallen hebben deze platen zich zonder mense—

lijk ingrijpen kunnen ontwikkelen. De eerste jaren van bodemvor—

ming en vegetatieontwikkeling worden uitgebreid beschreven

door Joenje (1978).

In de eerste jaren is er sprake van vestiging van pioniers

zoals Salicornia europaea, die bestand zjn tegen hot nog
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hoge zoutgehalte. Na een paar jaar komen daar jets minder

zouttolerante soorten, zoals Sueda maritima, bij. Vier jaar la-.

ter zijn de platen zodanig begroeid dat concurrentie tuBsen de

planten een rol gaat spelen in hun groei. Variaf het derde jaar

gaan nieuwe soorten als Spergu].aria. marina, Aster tripolium en

Puccinellia maritima zich vestigen. Deze soorten begirmen vanaf

het vierde jaar grote delen te domineren. Weer enkele jaren la-

ter gaat, beginnend op de meest ontzilte delen, Agrostis sto—

lonif era grote oppervlakken bedekken. Inde daaropvolgende jaren

komt er opsiag van Salix spp. op de hoogste, meest ontzilte

plaatsen en breidt Phragmites australis zich eterk uit.

De begToeiing op de Schildhoek en Pampusplaat heeft steeds

voedsel geboden aan grote hoeveelheden waterwild, Het waterwild

is op zijn beurt waarschijnlijk van invloed geweest op de ontwik—

keling van de vegetatie(n het gebied door de consumptie van plan—

ten en zaden (Joenje, in voorbereiding). De laatste jaren ont—

wikkelde de vegetatie zich echter in ongunstige zin als fou—

rageergebied voor eenden en ganzen. Dichte Phragmites—begroei—

ing en Salix—struwelen zijn niet geschikt voor consumptie en

doordat Agrostis stolonifera steeds meer dikke pakketten ging

vormen, werd ook de grasvegetatie minder aantrekkeli3k voor het

waterwild.

Mede omdat men het gebied wilde behouden als fourageergebied

voor waterwild (Nuis, 1980), moest er ingegTepen worden in de

vegetatie—ontwikkeling. Bij de Rjksdienst voor Ysselmeerpolders

is toen besloten om het gebied extensief te gaan beweiden. Deze

beweiding geschiedt sinds 1982 door pinken van juni tot en met

october. De dichtheid is ongeveer n pink per hectare, wat tot

gevolg heeft dat zo'n zestig procent van de totale jaarljkse

productie wordt geconsumeerd.(mond. med. Dijkstra en SchuLte).

Dit moet tot gevoig hebben dat het gebied een open grasland

blijft.

Het effect van de begrazing op de vegetatie en op de alge—

hele ontwikkeling van het gebied wordt zowe]. door de R.Y.P.

als vanuit het lab. voor plantenoecologie bestudeerd. Een aan—

tal abiotiSche factoren, ontzilting, bodemsoort, waterstand en

dergelijke zijn sinds de afsluiting gemeten door de R.Y.P. V66r

de begrazing is steeds globaal de vegetatie—ontwikkeling ge—
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volgd en is door Joenje (1976), Vissers (1981) en Reitsma (1981)

de vegetatie meer diepgaand onderzocht en beschreven,

Om de vegetatie—ontwikkeling na het instellen van d.e bewel—

ding te kunnen bestuderen zijn in het gebied een aantal exci—

sures aangebracht, zodat de vegetatie—ontwikkeling zowel onder

beweide als onbeweide omstandigheden gevolgd kan worden, De

eerste resultaten van het onderzoek naar het effect van de be—

weiding op de Schildhoek en Pampuslaat worden beschreven door

Dijkstra en SchuLte (in voorbereiding).
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2. DOELSTELLING.

2,1. Notivatie.

De oecologie heeft zich ontwikkeld van een beschrijvende naar

een meer en zneer verklarende tak van wetensehap, die zich ook

bezighoudt met experimenten met herhaalbare en weerkerende sys—

temen (De Wit, 1978). Orndat veel oecologische processen van een

zeer ingewikkelde structuur zijn, is het vaak verhelderend om der—

gelijke processen modelmatig te beschrijven.

Een voordeel van het werken met modellen van oecosystemen is,

dat een model vaak een duidelijk overzicht kan verschaff en over

de werking van een systeem. Dat wil zeggen: uit een goed model

zal blijken in welke mate de verschillende varjabelen en para-

meters bepalend zijn voor het gedrag van het systeem. Verder

worden bij het opstellen van een model kennis en gegevens omtrent

het systeem systematisch gerangschikt. Eventuele leemtes in

kennis of ontbrekende gegevens komen hierbij naar voren, Net

behuip van modellen kunnen ook voorspellingen worden gedaan

over toekomstige ontwikkelingen van het systeem onder verschil—

lende beheersomstandigheden en is aldus een bruikbaar instrument

in beleids— en beheerspianningen.

Gekozen is voor de Schildhoek en Pampusplaat, om verscheidene

redenen. Ten eerste bestaat voor de vakgroep plantenoecologie

al sinds het ontstaan van de Lauwerszeepolder de mogelijkheid

om aldaar onderzoek te verrichten, Dit betekend dat er al vrij

veel\bekend is over de daar voorkomende plantensoorten— en ge—

meenschappen en de successie daarvan, Daarnaast zijn bij de R.Y.P.

veel gegevens aanwezig over fysische eigenschappen van het ge—

bied, zoals bodemsoort, waterstand en zoutgehalte.

Ret te bestuderen systeem op de Schildhoek en Pampusplaat

is betrekkelijk eenvoudig. Er zijn slechts weinig soorten met een

grote verspreiding en een klein aantal vegetatietypen (Joenje,

1978; Reitma, 1981), wat de karakterisering ervan in een model

gemakkelijker zal maken. Verder vond de beweiding op de Schild—

hoek en Pampusplaat voor het eerst plaats in 1982, wat de mo—

gelijkheid schept de effecten van de beweiding vanaf het begin

te vervolgen.
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2•2,Doelstelliflg.

Ret probleem waarmee dit onderzoek zich bezighoudt is: hoe is

de relatie tussen begrazing en vegetatiedynamiek op de Schj].d—

hoek en Pampusplaat. Er zal getracht worden een wiskundig model

op te stellen dat het gedrag van de grazers (waar, wanneer en

hoeveel wordt er gegraasd) relateert aan ruiinteli)ke patronen in

de vegetatie en vice versa; hoe wordt het gedrag van de grazers

be!nv1oed, door veranderingen in de vegetatietypen (verschuivin—

gen van hun grenzen binnen het gebied, veranderingen in opper—

vlakte en standing crop).
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3. WERKWYZE.

3.1. Algemeen

De literatuur werd ge!nventariseerd op al bestaande begrazings—

modellen. Daartoe z5jn van een aantal tijdschriften de laatste

jaargangen nagezocht op alles wat betrekking had op begrazings—

modellen. Verder z&jn de 'Current Contents' 1982 en 1983 door—

zocht met behuip van de trefwoorden 'grazing', '(grazing)model)',

'grass(land)' en 'vegetation(dynamics)'. Ook is gebruik gemaakt

van de 'Science Citation Index', nadat een aantal bruikbare ar—

tikelen waren gevonden (de gebruikte trefwoorden hier waren:

'Noble,..1978' en 'Goodall, 1967 en 1969'). Een overzicht van de

geraadpleegde bronnen is te vinden in bijiage I.

Aan de hand van de in 3.2, vermelde criteria werd békeken in

hoeverre de gevonden modellen bruikbaar waren voor het gestelde

doel. Bruikbare (sub)modellen werden geselecteerd en eventueel

z6 gemodificeerd, dat ze de situatie op de Schildhoek en Pain—

pusplaat op een relevante manier konden beschrijven.

Naast dit literatuuronderzoek werden gegevens verzameld over

begrazing en vegetatie, met name met betrekking tot de situatie

in de Lauwerszeepolder, die van belang waren voor het opstellen

van het model. Gebruikte parameters werden zoveel moge].ijk be—

paald, voornamelijk uit de literatuur en met behuip van terzake

deskundigen.

Bet opstellen van het model gebeurde verder volgens de pro-

cedure zoals beschreven in 1.1.

3.2. Eigenschappen van het model,

Bepaald door de vraagste.lling en de hoedanigheden van het be—

studeerde systeem, moet het model aan de volgende eigenschap—

pen voldoen:

— Van alle variabelen en parameters moet het gedrag in de tijd

be schreven word en.

— De vegetatie moet in termen van standing crop, soortensamen—

stelling en ruimtelijkeverspreiding van de soorten worden be—

sc hreven.

— De grootte en plaats van consumptie door de grazers van elke
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soort moet beschreven worden,

— Het model moet verkiarend zijn.

— De variabelen en parameters die gebruikt worden in het model

moeten direct, of indirect via bekende relaties met andere

variabelen of parameters, meetbaar zjn,

— Het model mag niet te complex worden. Het moet zo eenvoudig

en overzichtelijk mogelijk gemaaict worden, maar er mogen geen

relevante eigenschappen van het systeem verloren gaan. Elke

vereenvoudiging is namelijk een stap verder van de werkelijk—

heid, zodat gezocht moet worden naar het eenvoudigste model

dat nog met voldoende precisie de werkeljjkheid benadert.
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4, BEGRAZINGSNODELLEN.

Er blijkt een grote verBcheidenheid aan begrazingsrnodellen te

zijn, waarvan veel in het kader van het 'International Biological

Program' (I.B.P.) zijn ontwikkeld (Innis, 1978; Breymeyer en Van

Dyne, 1978). De meest eenvoudige modellen leggen een relatie

tussen de groei van een beperkt aantal structuurtypen en de con—

sumptie door grazers (veel modellen van het R.I.N.; Lotz en Poor—

ter, in voorbereiding), geen rekening houdend met subsystemen

als nutrientericycli, variaties in het weer etc. Ret E.L.fl.—modeJ

van het I.B.P. (Innis,1978) is daarentegen zeer uitgebreid, het

omvat submodellen die de groei en voortplanting van grazers,

N—cycli, P—cycli, de rol van micro5rganismen en de effecten

van begrazing op verschillende aspecten van de groei van de ye—

getatie beschrijven.

De meeste modellen die in de literatuur beschreven word.en, leg—

gen de nadruk op de productie van de grazers, vaak met als doel

een hulpmiddel te zijn voor beleidsmaatregelen in de veeteelt (Du—

dziisky en Shuh, 1978; Dudziisky et al. 1981; Goodall, 1967;

Noble, 1978). In bijna alle modellen wordt een relatie gelegd tus—

sen de biomassa van de vegetatie en Ide consumptie van de gra—

zers. De vorm en verfijndheid van deze relatie kan van model tot

model verschillen. De groei van de vegetatie wordt ook op zeer

verschillende manieren beschreven (Noy—Neir 1978a;
Noble, 1978;

Goodall, 1967; Lotz en Poorter, in voorbereiding),

Hieronder zullen een aantal modellen in het kort worden be—

sproken, om de verschillende benaderingen duidelijk te maken,

Ret E.L.N.—model (Innis, 1978) is een zeer uitgebreid en

complex model. Het beschrijft veranderingen in gewicht en repro—

ductie van de grazers, rekening houdend met veranderingen in

samenstelling en standing crop van de vegetatie. Dit laatste is

weer afhankelijk van N— en P—cycli en de activiteit van micro—

organismen. Ook deze subsystemen zijn uitgebreid in bet model

beschreven. De te grote complexheid van dit model\Ls reden ge—

weest oin het niet te gebruiken bij het opstellen van het in

hoofdstuk 5 beschreven model.

Dudziicsky et al. (1978) probeerden met behulp van een model

schattingen te maken van het voedselaanbod (zowel de kwaliteit

als de kwantiteit ervan) uit de conditie van de grazers. Een
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ander model borduurt hierop voort (Dudziisky et al., 1982). In

dit model worden verbanden gelegd tussen het voedselaanbod en

het kuddegedrag van Nerinoschapen (verspreiding en kuddegrootte)

in semi—aride gebieden in Australi. Zonder intensieve waarne—

mingen aan het gedrag en het gewicht van de pinken kan dit model

niet zo gebruikt worden om het systeem op de Schildhoek en de

Pampusplaat te beschrjven. In dit model wordt verder ook geen

rekening .gehoudén met veranderingen in soortensamenstelling van

de vegetatie.

Noy—Meir
(1978a) beschrijft in een model de relatie tussen de

consumptie door grazers (bij verschillende dichtheden) en de

standing crop van een vegetatie met een beperkt groelseizoen.

Zowel voor de relatie tussen consumptie en biomassa als voor de

relatie tussen groei en biomassa worden een aantal zeer eenvou—

dige functies gebruikt. Noy—Meir (1978b) vergeUjkt deze functies

met een aantal andere, in begrazingsmodellen veel gebruikte,

groei— en consumptiefuncties. Geconcludeerd wordt dat de ver—

schillende functies nauwelijks verschillen in de mogeli,jkheid om

graassystemefl adequaat te beschrijven. Afhankelijk van het pre—

cieze doel van het model, wordt geadviseerd om aanvankelijk het

model op te stellen aan de hand van de meest simpele functies.

Mochten deze in de praktijk niet blijken te voicloen, dan kan als—

nog bekeken worden of de andere het systeem misschien beter kim—

nen beschrijvefl. Noy—Neir beschouwt de vegetatie als geheel en

oudt geen rekening met veranderende soortensamenstelling. Ook

wordt geen aandacht besteed aan variaties in milieufactoren bin-.

nen fl seizoen.
Het graasmodel van France et al. (1981) beschrijft de begrazing

door schapen in een gebied met éngrassoort. De groei van de

vegetatie wordt beschreven door voor elk tijdstip in het jaar

de potentile netto productiesnelheid vast te stellen (experi—

xnenteel of gemeten in het veld onder ideale omstandigheden).

Van een aantal factoren, zoals het N—gehalte in de bodem, bo—

demvocht en tjd inds begrazing van elk deel van de vegetatie,

wordt het verband met de groeisnelheid gegeven. Op elk tijdstip

wordt van elke factor afzonderliik bekeken wat de remming op de

potentile groeisnelheid is. De factor die de sterkste remming
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oplevert, wordt dan als enige greeibeperkend gesteld. Defunctie

die het verband aangeeft tussen consumptie en biomassa aangeeft

is nagenoeg identiek aan die, die Noy—Neir
(1978a) gebruikt. Ver—

der wordt gesteld dat de schapen de versehillende delen van de

vegetatie selecteren op 'digestibility' (verteerbaarheid), af..-

hankeli.ik van de leeftijd van die deign.

Naast deze meer globale modellen zijn er modellen die meer spe—

cifiek de effecten van ontbladering op de groei van planten be—

schrijven, uitgaande van de fysiologie van de plant (Fetcher,

1981; Okubo et al., 1977). Deze modeilen worden verder niet ge—

bruikt, omdat ze te gedetailleerd zijn.

Modellen, die ook de veranderende soortensamenstelling be—

schrijvefl onder invloed van begrazing zijn vrij schaars. Redetzke

en Van Dyne (1976) en Swartzmann en Singh (1974) hebben ma—

trixmodellen opgesteld die de veranderingen in soortensamenstel—

ling en bedekking van de verschillende soorten onder invioed

van het weer en de graasdruk (ingedeeld in niet,licht, matig en

zwa2r begraasd). Voor het opstellen van dergelijke stochastische

inodellen zijn echter zeer veel veidgegevens benodigd. Hieroin

en omdat beide modellen beschrijvend zijn inplaats van verkia—

rend, wordt er in dit versiag verder geen aandacht aan besteed.

De enige twee modeilen die gevonden zijn, die naast variabele

soortensamensteiling ook de ruimtelijke heterogeniteit van de

vegetatie als variabele beschouwt, zijn die van Goodail (1967

en 1969) en Noble (1978).

Goodall heeft het te simuleren gebied opgedeeld in een aantal

relatief homogene compartimenten. Deze compartimenten zijn ho—

mogeen in zoverre, dat binnen elk compartiment de groei van de

planten zowel als het gedrag van de grazers overal gelijk wordt

verondersteld. Dit komt erop neer dat het gebied wordt opge—

splitst wordt in delen met verschillende topografie, bodernsoort

en vegetatie. De afzonderljke delen hebben niet noodzakelijker—

wijs dezelfde oppervlakte. De ruimtelijke heterogeniteit in het

gedrag van de grazers wordt beschreven door de mate waarin de

grazers meer of minder waarschijnlijk in een bepaald deelgebied

komen.

De verdeling van de consumptie van de grazers over het gebied
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wordt evenredig gesteld met het product van twee voorkeursfac—

toren en de oppervlakte van het gebied. De eerste factor is ge—

baseerd op de locatie van het compartirnent ten opzichte van

drinkplaatsen en ten opzichte van de grens van het gebied. Dit

wordt de 'locality preference' genoemd. Hoe groter de locality

preference, hoe groter de graasdruk. De andere factor is geba—

seerd op de dichtheid van p].antensoorten van verschillende aan—

trekkel&jkheid (dit is 'forage preference'). De locality preferen-

ce heeft in de loop van de tijd een vaste waarde, terwiji de fo-.

rage preference verandert met veranderende relatieve hoeveel—

heden van elke soort, De biomassa van de soorten in een compar—

timent verandert afhankelijk van de groeisnelheid (gerelateerd

aan temperatuur en bodemvocht) en de verdeling van de consuin—

ptie over de soorten (afhankelijk van de relatieve aantrekkeUjk—

held).

De biomassaveranderingen van de verschillende soorten binnen

een compartiment worden wel beschreven, de grenzen van de conartimenten

veranderen echter niet. Goodall (1967) geeft een fictief voor—

beeld van de werking van het model, waarbij een simulatie van

vier maanden begrazing wordt uitgevoerd. Het is de vraag of dit

model een systeem ook over langere tijd (meerdere jaren) goed kan

beschrijven, aangzien geen rekening gehouden wordt met nieuwe yes—

tiging van en concurrentie tussen soorten. Wel verschaft het mo-

del een methode, waarmee op betrekkelijk eenvoudige wijze het ruim—

telijk gedrag van grazers beschreven kan worden.

Ret model van Noble (1978) lijkt in grote lijnen veel op dat van

Goodall. Het gebied wordt flu echter beschouwd als bestaande uit

een aantal even grote regelmatig gerangschikte cellen. Elke cel

wordt beschowd als een punt, gebaseerd op de gemiddelde situa—

tie in die eel (waarin dus: vegetatie, afstand tot drinkplaat—

sen en grens en bodemfactoren). Noble gebruikt geen comparti—

menten van verschillende grootte, omdat hij tracht de werkelijke

bewegingen van de grazers te simuleren. Bij compartimenten van

onregelmatige grootte en vorm zou dit een stuk moeiljjker wor—

den.

Ret gedrag en de bewegingen van de grazers wordt zeer gede—

tailleerd beschreven op grond van hun fysiologie. Submodellen

voor een water— en warmtebalans en voor het gewichtsverloop van
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van de grazers zijn opgesteld om te beslissen aan wat voor ac—

tiv-iteit op een bepaald tijdstip de meeste behoefte is. Er wor—

den acht activiteitstoestanden onderscheiden; de grazers bevin—

den zich altijd in Un van deze toestanden. Afhankelijk van de
situaties die de grazers tegenkomen en hun toestand op het vo—

rige tijdstip, vindt er al of niet een overgang naar een andere

toestand plaats. Bij de beschrijving van de bewegingen van de gra—

zers wordt onderscheid gemaakt tusen verplaatsing naar een

doel (bijvoorbeeld naar schaduw, drinkplaats of overnachtings—

plaats) en een verplaatsing tijdens het grazen, De consumptie

is ook in dit model weer afhankelijk van de aantrekkelijkheid en

de hoeveelheid van elke plantensoort.

De groei van de vegetatie wordt per soort beschreven door een

functie waarin de temperatuur, het bodemvocht, het nutrienten—

aanbod en de competitie tussen taxa een rol spelen. Om tot een

adequate groeivergelijking voor elke soort te komen,werd de groei

ervan in een onbegraasde situatie een aantal jaren gevolgd, Net

behulp van de hiervoor genoemde gegevens werd dan de best fit—

tende groeicurve gezocht.

Een begrazingsmodel dat iets uitgebrieder bestudeerd kon wor—

den, doordat een volledige beschrijving van de structuur ervan

ons ter beschikking stond, was dat van Lotz en Poorter (in voor—

bereiding), genaamd PR000S. Dit model beschrijft de verandering

in oppervlakte en de daaraan gerelateerde biomassa van een vier—

tal structuurtypen, onderverdeeld in een aantal ontwikkelings—

stadia, De consuinptie door de grazers is afhankelijk van de bio—

massa, de preferentie en de kwaliteit van de verschillende struc—

tuurtypen.

Verschillende onderdelen uit bovenbeschreven modellen zjn over—

genomen voor gebruik in het in hoofdstuk 5. beschreven model.

Van Noble (1978) is het idee overgenomen cm het gebied op te

delen in een aantal even grote vakken en daarnaa.st de beschrij—

ving van de plantengroei, rekening houdend met competitie. De

functies voor groei en consumptie komen grotendeels van Noy—

Neir
(1978a)

De correcties in de consumptie voor locality

en forage preference zijn naar analogie van de modellen van

Goodall (1967) en Lotz en Poorter (in voorbereiding). Van Lotz

en Poorter zijn verder de submodellen voor vestiging, afsterving
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en afbraak van staand dood materiaal voor een groot deel over—

gen omen.
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5, DE STRUCTUUR VA1' HET MODEL.

De werking van het model zal eerst globaal beschreven worden

in paragraaf 5.1. Daarna worden in 5.2. de gebruikte functies

en de betekenis van de versehillende variabelen en parameters

besproken. Een overzicht van de gebruikte symbolen en hun beteke—

nis staat in bijiage II. In paragraaf 5,3, volgt tenslotte een

beschrijving van de structuur van het gehele model.

• Globaal overzicht,

Het gehelegebi&d wordt ingedeeld in vakken van gelijke vorm

en grootte, waarbij van elk yak de ligging en de beginsituatie

bekend is. De beginsituatie wordt beschreven aan de hand van de

standing crop van de aanwezige soorten en de abiotische facto—

ren. De abiotische factoren z5jn in te delen in niet of nauwelijks
veranderende factoren (bijvoorbeeld bodemsoort) en veranderende

factoren (zoals het zout— en nutrientengehalte en de tijd van
het jaar).

In het model ligt de nadruk op het berekenen van de bovengrond—

se biornassa en de oppervlakte van elke soort in elk yak. In fi-.

guur 1 is schematisch aangegeven hoe de biomassa en de opper—

vlakte van een soort veranderen, afhankelijk van een aantal

processen. De biomassa van een soort is onderverdeeld in levend

en staand dood materiaal, De biomassa van het levende materiaal

verandert door groei, vestiging, consumptie, beweidingsverlies

en afsterven van het levende materiaal. De hoeveelheid staand

dood materiaal verandert door afsterving van levend materiaal,

consumptie, beweidingsverlies en afbreak van het dode materiaal,

De oppervlakte, ingenomen door een soort, verandert afhankelijk

van de vestiging en de afname in de biomassa.

De verschillende processen worden beschreven in een aantal

submodellen. De veranderingen worden per tijdstap verrekend en

de nieuwe waarden van de abiotische factOren worden bepaald.

De volledige toestandsbeschrijving na een tijdstap kan weer wor—

den gebruikt als uitgangspunt voor de berekening van de veran—

deringen in de volgende tijdstap.
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De submodellen.

.2,1. De ruimtelijke indeling van het rebied,

Het onderzoeksgebied moet, om een ruimtelijke beschrijving van

de vegetatie en de begrazing te geven, worden ingedeeld in corn—

partimenten. Hierbij zouden vakken van regelmatige vorm en grootte

gebruikt kunnen worden, zoals in het model van Noble (1978), of

oriregelmatige vakken, die bepaald worden door vaste terreinel—

genschappen en waarbinnen een homogene vegetatie verondersteld

wordt, zoals bij Goodall (1967 en 1969).

De tweede moge]ijkheid is ongeschikt, omdat in het onderzoeks—

gebied de patronen in devegetatie kunnen verschuiven, waardoor

de gebruikte vakken van vorm zouden veranderen, wat het model

nodeloos zou compliceren. Gekozen is daarom voor vakken van

regelinatige vorm en grootte.

De vakken moeten zo groot mogelijk zijn (terwille van de een—

voud), maar toch zodanig klein, dat de grenzen tussen de vege—

tatietypen nog te localiseren zijn en dat er én locality pre-

ference vastgesteld kan worden die geldt voor het hele yak,

De vorm van de vakken is niet van principiel bela'ig, Bj de

beschrijving van de bewegingen vn de grazers lijken zeshoeken

handig te zijn, omdat de afstanden van het centrum van een yak

en de centra van de omliggende vakken dan teeds even groot zijn,

2.2. Beschriving van de vegetatie.

De beschrijving van de vegetatie kon gebeuren met behuip van

populaties (van én soort), vegetatietypen of. structuurtyDen,

Gekozen is voor een beschrijving met behulp van populaties, orn

een aantal redenen,

hit een beschrijving op populatieniveau zijn de andere beschrij—

vingen af te leiden en andersom niet of minder precies, Een be—

schrijving op populatieniveau bevat dus meer informatie (in le—

der geval als de ruimteljke veispreiding afdoende is weergegeven).

Om de consumptie te berekenen moet de biornassa op de verschillen—

de plaatsen en tijden bekend zijn. Groeipararneters en respons op

milieufactoren zijn bij afzonderlijke soorten eenvoudiger te bepa—

len en scherper gedefiniëerd dan bit) vegetatie— of structuurty—

pen.

—19—



Het bezwaar dat een besohrijving op populatieniveau te gede—

tailleerd zou zijn, geldt niet voor de Schildhoek en Pampusplaat,

onidat hier slechts weinig soorten voorkomen met elk een grote

verspreiding en bedekking. Alleen deze soorten zijn in het model

opgenomen. In veel andere begrazingsmodellen wordt de groei per
soort beschreven, zodat vergelijking hiermee vergemakke].ijkt wordt.
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5.2.3. Do consumptie.

Het model beschr&jft de consumptie door n soort grazer over
een een bepaalde ti.jd, dus geen twee grazers tegeUjkertijd.

De totale consumptie over het hele gebied wordt berekend
a bzoa]-S beschreven door Noy—Neir (1978 en 1978 ). Er wordt een

verband verondersteld tussen de consumptiesneiheid en de bio—

massa in een gebied (fig. 2):

=

[s .(B — Br) .E

en s .B = C .c
S yl

waarifl

C = consumptiesnelheid (kg DS .dag)

B = biomassa van het bovengrondse materiaal (kg DS)

B= biomassa van bet bovengrondse materiaa]. waarbij verza—

digde consuinptie optreedt (kg DS)

B= biomassa van het onbegraasbaar residu (kg DS)

E het aantal grazers

s effectieve oppervlakte graassnelheid (grazer.dag)

C gemiddelde jaarlijkse consumptiesneiheid per grazer
3T -1 -1(kg DS .dag .grazer )

c1= correctiefactor voor do invloed van de tijd van het jaar

op de consumptiesneiheid

Fig. 2. De relatie tussen biomassa en consumptiesne].—

heid in een gebied.

Deze vergelijking wijkt op enkele punten af van de originele ver—

gelijking van Noy—Meir. De fa'tor B — Br i in de plaats geko—

men van de factor B, dit als correctie voor het onbegraasbaar re—

sidu van de vegetatie, De biomassa van het onbegraasbar residu

van soort i in een yak i (= Br.) wordt als volgt berekend:
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lo. . .c • als B. >0. .

B =
ij 7jnj

lB als B. .<0. ..c
L 13 ' ' ''

waarin
de oppervlakte ingenomen door soort j in vaic i (zie
ook paragraaf 5.2.6.) (m2)

B.3= biomassa van het bovengrondse materiaal van soort j
in yak i (kg DS)

c7j= omrekeningsfactor van oppervlakte naar restbiomassa (kg DS.m2)

De factor 07. is afhankelijk van de soort plant en de soort
grazer. Verondersteld wordt hier dat,. boven een bepaalde bio—
massa per oppervlakte, de restbiomassa gelijk blijft.

De bioxnassa van het onbegraasbaar residu in een yak i met
ni soorten (B.) is:

B =Bni J=1 ru
en de biomassa van het onbegraasbaar residu van het gehele ge—
bled (B)bij n vakken is:

B =.B.r i=1 ri
De verzadigde consumptiesneiheid (s.B5) is in de loop van het

jaar waarschijnhijk niet constant. Net dit effect wordt rekening
gehouden door invoering van de vergelijking s .B = C.c

Aan de vergelijking voor de consumptie liggen de volgende voor—
a3nnarnes ten grondslag:
— De consumptiesneiheid wordt bepald door de sneiheid waarmee

een hoeveelheid voedsel wordt gevonden, tot het moment waar—
op een andere factor, zoals verteringssnelheid of metabolische
vraag, de limiterende wordt.

— Bij de voedselopname gaat het vender zoeken naar voedsel door.
— De feedback van verterings— of assimilatieprocessen naar het

graasgedrag gebeurt op n moment bij een bepaalde mate van
verzadiging.
Als de totale consumptie in een gebied bekend is, wordt het

aandeel van elk yak i in de totale consumptie AR1) berekend.
AR. is geliik aan de aantrekkelijkheid van een yak ten opzichte
van de aantrekkelijkheid van de andere vakjes:
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A.
1

AR. =
waarin A.= de aantrekkelijkheid. van yak i.

. A.
i=1 3

De aantrekkelijkheid van een yak I wordt berekend met:
ifi

A. = c ..L..F.. A..
1 2i 1 1 3=1 13

waarin
c21= correctiefactor voor het percentage dood materiaal in

yak i
L1 = plaatspreferentiefactor voor yak i

F1 = preferentiefactor voor yak j afhankelijk van de omgeving

de aantrekkeliikheid van het bovengrondse materiaal van

soort j In yak i

A.. is de som van de aantrekkelijkheid van het levende resp. het

staand dood materiaal van soort j:

A..=A.. +A..
13 iji ijd

waarifl

A. . = de aantrekkelijkheid van het levende materiaal van soortijl
j in yak j

Ajjd= de aantrekkelijkheid van het staand dood materiaal van

soort j in yak I

A.1 en Ajid zijn afhankelijk van de preferentie van de grazer

voor het levende resp. dode materiaal van soort j en de hoe—

veelheden ervan in yak i:

A. . = P. •B. . en A. . P. .B.
131 ji iji ijd jd ijd

waarifl

= de voedselpreferentie factor voor het levende materiaal

van soort j

jd = de voedselpreferentiefactor voor het staand dood mater!—

aal van soort j

B. .
de blomassa van het levende materiaal van soort j in

131
yak j

B. . = de biomassa vn het staand dood materiaal van soort jijd
In yak I

De basis voor deze vergelijkingen is opgesteld door Lotz en

poorter (in voorbereiding), in hun model is de consumptie ech—

ter niet ruimtelijk beschreven. Hiervoor zjn de factoren L.

(Goodall, 1967) en F1 nog toegevoegd. Bovendien is de beschrij—
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v-ing van structuurtypen veranderd in soorten. Hieronder volgt

een beschrijving van de betekenis van de verschillende variabelen.

De plaatspreferentiefactor L. is de locality preference zoals

gedefiniercI door Goodall (1967 en 1969). Deze factor beschrijft

de preferentie van een bepaald vakje ten opzuchte van andere yak—

jes, veroorzaakt door alle terreineigenschapoen, behalve de mo—

gelijkheid tot consurnptie. Voorbeelden hiervan zjn drassigheid,

aanwezigheid van schaduw, de afstand tot drinkplaatsen of af—

ras tering.
De preferentie voor een bepaaide soort j als voedsel is gede—

firi±erd ais het aandeel van die soort j in het dieet van een

grazer gedeeld door het aandeei in het aanbod, bij een geiijk en

overmatig aanbod van aile soorten. De voedseipreferentiefactor

voor een piantesoort is afhankelijk van de kwaliteit, de morfo—

logie en de smakelijkheid van die soort en daarnaast van de soort

grazer. Lotz en Poorter behandelen de kwaiiteit van een soort

als een aparte factor. De kwaiiteit wordt bepaaid door het ge—

halte aan bepaaide voedingsstoffen en energie. Spaans en Pla—

teeuw (1983) steilen bijvoorbeeld dat smienten hun voedsel selec—

teren op het eiwitgehaite. De kwaiiteit is een gemakkeiijk meet—

baar onderdeel van de voedseipreferentie en dit is waarschijn—

lijk de reden om deze factor afzonderli3k te beschouwen.

Als twee gebieden volledig identiek zijn, alien in het ene

gebied staat meer dood materiaai dan in het andere, dan zal in het

gebied met het minste dood materiaai bij voorkeur gegraasd wor-

den (Lotz en Poorter, in voorbereiding). Om dit effect in de ver—

gelijkingen voor het aandeel van een yak in de totale consumptie

te verwerken, is de correctiefactor c2. ingevoerd.

Als aan alie vakjes een bepaaide preferentie is toegekend op

basis van vegetatie en terreineigenschappen, is er een verdeling

over het gebied van vakjes met een hogere en lagere preferentie.

Stel dat een grazer vakjes met een hogere preferentie met een ho—

gere frequentie bezoekt, dan zullen ook de omliggende vakjes va—

ker bewcht worden dan wanneer deze naast vakjes met een lagere

preferentie liggen. Dit heeft tot gevoig, dat 00k het aandeei van

een vakje in de totale consurnptie hoger wordt bij ligging naast

vakjes met een hogere preferentie. In de bepaling van AR. wordt

dit effect verrekend met behuip van de factor F.,.
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De volgende vooraannames liggen ten grondsiag aan de bepaling

ran AR met behuip van bovenstaande vergelijkingen.

— Indien een grazer een bepaalde tijd aanwezig is in een vakje,

komt dit overeen met een bepaalde consumptie. Met andere

woorden: de consumptie in een vakje is recht evenredig met de

tijd, doorgebracht in dat vakje.

— Indien er geen variaties in voedselsamenstelling en terrein—

eigenschappen zijn, dan zullen de grazers zich volledig wille—

keurig over het terrein bewegen.

Als de consumptie in een vakje bepaald is uit de totale con—

auinptie en de AR, wordt per vakje de consumptie van het dode

en levende materiaal van elke soort bepaald volgens:

A. . A..
iji

AR. . = en AR. . =ij]. m m
. A. . . A..
j=1 13 j=1 :13

waarin
AR. . = het aandeel van het levende materiaal van soort j in

iji
de consumptie van yak i

AR. . = het aandeel van het staand dood materiaal van soort jijd
in de consumptie van yak i

A. . = de aantrekkelijkheid van het levende materiaal van soort
iji

j in yak i (= P. .B.
. )ji iji

A. . = de aantrekkelijkheid van het staand dood materiaa]. van
ijd

soort j in yak i (= P. .B.
. )jd ijd

A.. =A.. +A..
13 iJ]. ijd

Beweidingsverlies.

Indien een grazer ergens consumeert, zal daarbij een hoeveel—

plantenmateriaa]. verloren gaan door vertrapping en het uit de

bek laten vallen van planten tijdens het eten etc. Dit verlies

noemt men het beweidingsverlies. De grootte van het beweidings—

verlies is afhanke1i,k van de soort grazer en de grootte van de

consumptie. De sneiheid waamee biomassa verloren gaat door

beweidingsverlies in een yak I (z.) is:
Z1 = c3.C1 (kg DS .dai'1)

waarin

C1= consumptiesneiheid in yak i

correctiefactor voor het beweidingsverlies
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Het beweidiflgsverlies in het consumeerbare deel van de biomassa

js:

B.—B.Z=c .C... 3 i B

waar ill
= sneiheid waarmee biomassa verloren gaat door beweidings—

verlies in het consumeerbare deel van de vegetatie van

yak I

B. totale biomassa in yak i

Bri= biomassa van het onbegraasbaar residu in yak j

Eenze]-fde verband geldt voor het beweidingsverlies aan soort

j in yak i (Z..):

Z..=c Sc..
13 3 ij

waarifl
sneiheid waarmee biomassa van soort j verloren gaat door

beweidingsverlies in yak i

C. .= consumptiesneiheid van soort j in yak j
13

en B..—B..
zj.j =

1,]
B..

waarifl

Z = sneiheid warmee biomassa van soort j verloren gaat

door beweidingsverlies in het consumeerbare deel van

soort j in yak i

B. . = biomassa van soort j in yak j
13

B .
.= biomassa van het onbegraasbaar residu van soort j in

T1J
yak i

De correctiefactor is afhan1e1ijk van de biomas-a en van ter—

reineigenschappen van een gebied.

,2.5. Groei.

De groei van de vegetatie wordt soortspecifiek en per vakje

beschreven. In dit submodel wordt de groei op een bepaald opper—

viak beschreven. Biomassaveranderingen die gepaard gaan met opper—

vlakteveranderingen worden beschreven in paragraaf 5.2,6. De ge—

bruikte vergelijking voor de groei is een combinatie van de groei—

vergelijking van Noy—Neir
(1978a) en van het dynamisch groeimodel
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van Fresco (1982). De basisvergelijking is gelijk aan die van Noy—

Meir (fig. 3.):

____

=

[g..B . — m.,(B. . — B .)
3 X3 3 iji xj

wBarin

als B.. <B131 Xj

als B..
ij]. xj

B. . = biomassa van het levende materiaal van soort j in yak i
iji

g. = relatieve groeisnelheid van soort j als B. . <B
3 iji Xj

in. = relatieve groeisnelheid van soort j als B. . >B
3 ij1 Xj

B. = biomassa van soort j in een yak waarbij maximale groei—

sneiheid optreedt

Deze functie veronderstelt een sneiheid van brutogroei (fotosyn—

these) als een verzadigingsfunctie van de biomassa en daarasst

een verliessneiheid van fotosyntheseproducten (door onderhouds—

ademhaling), die recht evenredig is met de biomassa. De satura—

tie van de brutogroei vindt abrupt plaats en niet geleidelijk (fig.

4.).

X B—' Bm

Fig. 3. Relatie tussen groei

en bioinassa van de vegetatie

volgens Noy—Meir
(1978a),

De resultante van de beide functies in fig. 4. geeft de groei—

sneiheid afhankelijk van de biomassa zoals weergegeven in fig. 3.

Bovenstaande basisvergelijking is verkozen boven die van Fresco

(1982), die een logistische groei veronderstelt, omdat deze

wiskundig aanzienlijk eenvoudiger is. Dit laatste is van belang
jndien de netto biomassaverandering (groei — consumptie) conti-.

nu berekend zou worden, wat in dit model nog niet gebeurt (zie

paragraaf 5.3), maar wat wel nauwkeuriger zou zijn,

De groei kan door een a'antal factoren geremd worden, dit wordt

als volgt, naar analogie van Fresco (1982), beschreven:
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____

= f..B..l.(B.k).J(Bjk).c4j.c5j (I)

m.,(B..1-. B.)].o((Bjk).(3(B.k).c4..c5j (ii)

(i) als B. . <B
ij]. xj

(1I)als B. . >Bij1- xj

waarin:
o(B.k) = een functie die de remming van de groei beschrijft af-.

hankelijk van de competitie met andere soorten om ruimte

= een functie die de remming van de groei beschrijft af—

hankelijk van het nutrientenniveau en de competitie om

nutrienten.

c4. = correctiefactor voor de groei van soort j afhankeli3k

van de grondsoort

c5 = correctiefactor voor de groei van soort j afhankelijk
van de tijd van het jaar

g m. als boven,

Hieronder volgt een beschrijving van de betekenis van de ver—

schillende correctiefactoren, die gebruikt worden in bovenstaan—

de vergelijking.
1. ,B
.1k k

Be functie o<(B.k) = 1
— B

mk

waarin

'jk = ruimtelijke verdringingsfactor van soort k ten opzichte

van soort j

Bk = biomassa van soort k

B maximale biomassa van soort k
mk

beschrijft de competitie om ruimte van soort J ten opzichte van

soort k. Als = 0 , dan &jn j en k ruimtelijk onafhankelijk,

is 'jk = 1 , dan wordt j gehee]. door k verdrongen.

Competitie om ruimte met meerdere soorten kan eenvoudig wor—

den beschreven door bovenstaande formule als volgt uit te

breid.en:
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1 .B 1 .B 1 •B
(i l l\ ( j2 2\ f jn n

1 " '
— B — B

"B
ml m2 mn

j,1,2,..,n' — 1. ..B.
(i :i 2

B.

De functie (Bjk) beschrijft de remming op de groei afhan—

kelijk van het zoutgeha1t als volgt:

(B.k) = c61(l — pj — pkk
— q — — Pk.Bk

waarin

S. = onderste tolerantiegrens voor het zoutgehalte van

soort .
t, = bovenste tolerantiegrens voor het zoutgehalte van

soort j,

en = gehalte aan zout van soort j resp. k.

q = totale hoeveelheid zout in systeem ( plant + substraat).
correctiefactor z6, dat de groeistimulatie gelijk is aan

4n als het zoutgehalte optimaal is.

Waarschijnlijk is de hoeveelheid zout, die door de planten wordt

opgenomen, verwaarloosbaar in vergelijking met de hoeveelheid

in het systeem, zodat de vergelijking wordt:

= c6.(l - ).(i -

De functies o(B.k) en f3(B.k) zijn overgenomen van het dyna—

misch groeimodel van Fresco (1982), de laatste is echter enigs—

'zins veranderd. Het verschil met het origineel bestaat hierin,

dat een onderste tolerantiegrens voor het nutrient (hier: zout)

is ingevoerd, zodat niet alle soorten dezelfde respons hoeven

te vertonen bij suboptimale nutrieritengehaltes. Net behuip' van

een correctiefactor (c6) wordt de responscurve z6 gemodifi—

ceerd, dat bij het optimale zoutgehalte geen groeiremming op—

treedt. In bijiage III worden een aantal voorbeelden gegeven van

de respons ten opzichte van een nutrient bij verschillende s en t.

In dit model wordt de groeiremming door zout weliswaar be—

paald door twee variabelen, tegenover in het dynamisch groel—

model door Un, het zoutgehalte waarbij optimale groei plaats—

vindt ligt hiermee ook vast. Dit laatste is waarschijnlijk niet

erg reel. Het lijkt het beste om voor elke soort de respons—

curve voor zout te bepalen, zodat voor elk zoutgehalte bekend

is wat de remming op de maximale groei is.

—29—



In dit submodel voor de groei wordt ervan uitgegaan dat

zout het enige groeibeperkende nutrient is. Hoe de invloed

is van andere nutrienten (buy. stikstof of fosfaat) op de

groei, is niet duidelijk geworden. Het is mogelijk dat er geen

interacties tussen de verschillende nutrienten bestaan. In dat

geva]is Un van de nutrienten altijd beperkend, zodat de mate

van gToeiremming steeds bepald wordt door het op dat moment

beperkende nutrient. Het is echter ook mogeli.jk dat er interac—

ties bestaan tussen bijvoorbeeld het zoutgehalte en het stik—

stofaanbod (Strogonov, 1964; Valiela en Teal, 1974; Smart,

1982). Over de aard van deze interacties lopen de meningen

nogal uiteen, bovendien zin ze per soort verschillend, Voordat

een betrouwbare beschrijving gegeven kan worden van de invloed

deze nutrienten op de groei, zal in de Lauwersmeer eerst on—

derzocht moeten worden of, en op welke wijze, ze groeibeperkend

zi.jn.

Voorlopig is de invloed van nutrienten sarnengevat in Un

factor (C4) die de eigenschappen van de bodem representeert,

Naast nutrientengehaltes bevat deze factor dus elementen als

porinvolume, lutum— en humusgehalte.en korreigrootte.

Overeenkomstig het model van Lotz en Poorter (in voorberel—

ding) zijn temperatuur, hoeveelheid straling, daglengte, jaar—

cyclus van de planten en hoeveelheid bodemvocht sarnengevat in

Un seizoenscorrectiefactor (c5), Aangenomen wordt dus dat al

deze factoren met elkar gecorreleerd zijn en van jaar tot jaar

op dezelfde wijze verlopen.

— 30 —



.2.6. Verandering van oppervlakte , vestiging.

De oppervlakte ingenomen door een soort j in een yak j ( 0.. )

is het opperv].ak waar alleen die soort staat.Deze oppervlakte

is gelijk aan de oppervlakte bedekt door die soort gemeten even

boven het maaiveld.De door een plantensoort ingenornen oppervlakte

,zoals hierboven gedefinleerd ,is niet hetzelfde als de in de

plantenoecologie gebruikte bedekking.Bij de ingenoinen oppervlakte
wordt een eenvoudiger verband tussen biomassa en oppervlakte
aangenoinen.Het werken met bedekking verdient de voorkeur omdat
bij et maken van opnamen steeds de bedekking gebruikt wordt,

er is echter nog geen verband tussen biomassa en bedekking opgesteld.

De opperv].akte in een yak is de som van d.e oppervlaktes die de
verschillende soorten innemen vermeerderd met de oppervlakte
waar niets staat.

De oppervlakte ingenome door een plantensoort kan op drie
inanieren veranderen
1 er treedt oppervlaktetoename op door groei in horizontale

richting.Deze oppervlaktetoename in een tijdsstap van soort j
in yak j waarin m soorten aanwezig zijn (= ) wordt beschreven

door
B. .= r( 0. . ,B. . ,tijd van het jaar ,zoutgehalte van

m
de bodem ,O. —0. . ,E. ,K. )1 13 1 1

waarbij
0i.j=

oppervlakte ingenomen door soort j in yak i (m )

B..= masa van bet bovengrondse materiaal van soort j

in yak I C kg. LS. )

0. =oppervlakte van yak 1 (m )

H.. = H.. (m )
3 jI 13

K1 = K. (m ) zie 2,in deze paragraaf

De mogelijkheid. tot groei ,van een plantensoort , in horizontale

richtingis evenredig met de lengte van de begrenzing van het

opperviak ingenomen door die soort.Bij een gelijkmatige verdeling

van de planten over een yak j deze lengte een functie van O..•

De groei in horizontale richting is ,evenals de groei beschreven

in § 5.2.5. ,een functie van biomassa ,het zoutgehalte en de

tijd van het jaar.De interferentie met andere soorten en binnen
m

de soort is een furictie van H. ,K. en 0. — 0.
1 1 1 j 13
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De totale oppervlaktetoename ,H1 ÷ K. , kan niet groter zijn

dan de oppervlakte die nog niet door een soort wordt ingenomen,

o.—o..1 iJ
De functie die beschrijft is nog niet bekend. De biomassa

in het nieuw ingenomen gebied is gelijk aan E1.c7 en bestaat

ult levend xnateriaal.

2 Er is een oppervlaktetoename door vestiging uit zaad en

vestiging door uit].opers van planten uit naburige vakken.Deze

oppervlaktetoename in een tijdsstap van soort j in yak i

waarin m soorten en waaromheen n aangrenzende vakken liggen (=K.. ),

wordt beschreven door,

K.. = f( B.., ,tijd van het jaar,zoutgehalte

van de bodem,O. — O. ,H. ,K )1 j ij 1 i
waarbij, B13= massvan het bovengrondse materiaal van soort j

in yak i ( kg. D.S. )

0. = oppervlakte van yak I ( m )

OJ= oppervlakte ingenomen door soort j in yak j (m )

ll.= H.. (m2)

K. = K.. (m )

De zaadproductie wordt gesteld een functie te zijn van de

biomassa van een soort en de tijd van het jaar.:De groei van

uit].opers wordt beschreven als een functie van de biomassa van

die soort in de omringende vakken en de tijd van het jaar.Eet

aanslaan van de planten is afhankelijk van het zoutgehalte in

de bodem ( mond.med. Joenje ).

De totale oppervlaktetoename ,H. +K. ,kan niet groter zijn dan

de oppervlakte die nog niet door een soort ingenornen wordt.

De functie die K.. beschrijft is nog niet bekend.

De biomassa inhet nieuw ingenomen gebied is gelijk aan K...c7.

en bestaat uit levend materiaal.

3 Er treedt oppervlakte afname van soort j in yak i (= ii.. ) op

indien de biomassa per oppervlakte lager wordt dan een grenswaa-

de C x ).De grootte van de oppervlakte afname wordt berekend
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volgens
B.

N. = 0 indi.en X.
3 13

B. B..
ij . . 13N. = 0.. — — indien < X.

3 13 X O j

waarbij, B1= massa van het bovengrondse materiaal van soort j

in yak i (kg DS, )

2oppervlakte 1nge-omen door soort j in yak i (m. )

X. = grenswaarde van de dichtheid ( kg. ]S. / in )

In het opperviak dat door een soort wordt ingenomen is dus

steeds rninimaal een bepaalde biomassa per oppervlakteenhejd

aanwezig.

Bij de vergelijkingen voor oppervlakte.toe— en af—name geldt

als vooraanname dat de planten egaal over een yak verspreid zijn.

In verband met de bepaling van het onbegraasbRar residu

bleek het noodzakelijk op elk moment de oppervlakte ,ingenomen

door een soort ,te kennen.Omdat geen verband bekend was tussen

groei en oppervlaktetoename werd de groei in tween gesplitst,

Een deel beschrijft de groel die geen oppervlaktetoename tot

gevolg heeft ( zie §5.2.5. ),het andere ( zie deze paragraaf

"groei in horizontale richting ") de groei waarmee de oppervlakte

toeneemt.Het is ook mogelijk de groei in verticale en in hori—

zontale richting in e'n groeivergelijking te beschrijven.In dat

geval moet er een functie opgesteld worden die beschrijft

welk deel van de totale groei gepaard gaat met oppervlakteveranderjng

en hoe groot die oppervlakteverandering is.Deze laatste methode

wijkt niet principieel af van de hier gebruikte.
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5.2.7, Afsterving

Per tijd.sstap sterft een deel van het plantenmateriaal af.
De hoeveelheid hiervan is afhankelijk van

— de tijd van het jaar

— de soort
De hoeveelheid levend inateriaal van soort j afgstorven in een
tijdsstap t in yak j (= V.. ) is

= B. c5..t
waarin, B= massa van het bovengrondse materiaa]. van soort j

in yak j ( kgLS. )

c8 .= correctiefactor afhankelijk van de tijd van het
3

1jaar en desort ( dag )

Waarschijnlijk is de hoeveelheid afatervend materiaal van een

soort ook afhankelijk van de"standing crop" van de andere soorten

die aanwezig zijn •Hoe belangrijk dit effect is ,is ons niet bekend.

Ret zal onder andere te maken hebben met de overschaduwing door

andere soorten ,en dit is per soort weer verschillend,In deze

vergelijking wordt dit effect voorlopig verwaarloosd,Het is

echter eenvoudig om een correctiefactor,afhankelijk van de

"standing crop" van de verschillende soorten toe te voegen,

mocht dit effect belangrijk blijken.

5.2.8. Afbraak van staand dood materiaa].

Per tijdsstap gaat een deel van het dode materiaal over in

in strooisel.Dit deel is afhankelijk van

— de tijd van het jaar

— de soort
De hoeveelheid staand dood materiaal van soort j in yak i die

afgebroken wordt in een tijdsstap t (= w.. ) is

W. .= B. . . c ..ttij ijd 9,j

waarin, Bjjd= massa van het dode bovengrondse materiaal van

soort j in yak j ( kg. DS. )

c0. = correctiefactor voor de tijd van het jaar en
1de soort ( dag )

— 34 —



Ook zal de afbraak waarschijnhijk afhangen van de"standing crop"

van de vegetatie •Indien na studie blijkt dat de "standing crop"

inderdaad een belangrijke invloed uitoefend op de afbraak van

staand dood materiaal moet hier aisnog een correctiefactor voor

ingevoerd worden.

5.2.9. Strooiselafbraak

In dit model is de strooisel afbraak niet opgenomen omdat deze
niet van direkte invloed is op de submodellen in dit model ,

behalve de vestiging.Indien uit veldwaarnemingen blijkt dat de

N —kringloop opgenornen moet worden in het model,dan wordt opname

van de strooiselafbraak in het model noodzakelijk.Deze kan

dan geschieden analoog aan de wijze waarop de afbraak van staand

dood materiaal beschreven is.
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.3. De werking van het model

Het te bestuderen gebied wordt ingedeeld in n vakken i van

gelijke grootte( zie 6.2.1.).Per yak is op t= 0 bekend de

bovengrondse levende en dode bomassa van elke soort j ( m soorten ).

Tevens is van elke soort de oppervlakte bekend die door die

soort wordt ingenomen en zijn de milieuomstandigheden in het

gebied bekend.

Gesimuleerd wordt in discrete tijdsstappen M.Deze t moet

klein zijn ten opzichte van de tijd,nodig voor significante
veranderingen in de biomassa ten gevolge van groei of consurnptie
van de planten ( bijvoorbeeld 1 dag ),

De consumptie over het hele gebied in tijdsstap it ( van t=0

tot t=1 )volgt uit

(1) C =.fs.B5.E als B>B

[s.(B — B ).E als BB
en is gelijk aan C.t
Voor de berekeningen worden steeds de waarden van de verschillende

variabelen op t=O genomen.

Ret aandeel van vakje ± in de totale consumptie is

A.

(2) AR.=A bij n vakken1i
Uit (i) en (2) volgt de geconsumeerde hoeveelheid over tijdsstap t

invakjei : B—B.
(3) C... tt =0'.lit =AR..C.t als C'..tt +C'.t,c3. in B.—B.

waanin = de berekende consumptie en C1.t = de werkelijke

consumptie.Ret kan voorkomen dat in een yak i de uit (2) en (3)

berekende consumptie + bet beweidingsverlies de consumeerbare

hoeveelheid overtreft , dus als

C',At +
B1

—
B. >B. — B

1 1
B

1
3-

in dat geval geldt dat C1•t +C1.t.c3. B1_B1 = B1 — Bni en is

(4)
= B.— B.

(i# •_B.
B. —B.

De hoeveelheid biomassa verdwenen door beweidingsverlies bedraagt:

Z. =0. .t. c11 3
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In dit laatste geval verandert de totale consumptie over de

anclere vakken en moet opnieuw de AR. van de resterende vakken
orden berekend en verrekend net de resterende totale consumptie
C.t - .Deze procedure wordt zonodig herhaald tot er geen

vakken ieer zijn waarin C.tt + C'.M.c3. B.;B. > B — B

Voor elk yak is nu de consumptie bekend. Het aandeel van soort j
,].evend en dood materiaal,in de consumptie van yak j is

(5) AR1 =

_______

(6) ARijd = A.jd

Ult (3) ,(4),(5) en(6) volgt de consumptie van soor in

yak I

(7) C...t = C..1..At + C. .d.LIt waarin

C. . ,Et = C . .At = C..t.A. . eniji iji i iji
C.. ,t,t = C' . ,tt = C..tt.A. . wàarbij C'de berekendeijd ijd 1 ijd

en C de werkelijke consumptiesneiheid voorstellen.(7) geldt

indien c ..t + c' ..it.c , B1-. Brij <. B. .— B . .. us geldt dat
13

B
Tij

13

B..—B..C. ..t ÷0. ..tt.c • 1.1 nj > B. .— B . . is de consumptie van j
13 13

B
nj

(8) = B..— B.
(1 + C7• 13 )

B..—B..
13 nj

Eerst wordt de consumptie benekend van de soonten waarvoor geldt

dat +
B..—B.. > B1iB,1i en wordt de

consumptieverdeling over de resterende soorten nogmaals benekend.

Deze procedure wordt herhaald tot en geen soorten meer zijn

waarvoor de consumptie + het beweidingsvenlies de consumeerbare

biomassa overtreft.De biomassa van dood resp.levend inateriaal vanj

verdwenen door beweidingsverlies is :

Z. . = C. .iji 131 3.
Z. . = C. . •Lt.cijd ijd 3
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Door groei zal de bovengrondse biomassa van soort j in yak i

toenemen

(io) .B11 =j'j.Bjjl.o(Bjk).P(Bjk).c4j.c5j.t als Bi B
[g..B. — mj.(Bi_ BXj)].(Bjk).p(Bjk).c4j.cSj.t1t

als B. . > B
iji X3

Door vestiging en horizontale uitbreiding zal de oppervlakte

ingenomen door soorten toenemen,per soort j in yak I

(ii) K =f(O±,B,tiid
door horizontale uitbreiding

(12) H.. =f(B..,B1. t/m Btiid v.h.jaar,zoutgeha1te,O1-1O1

H. K.)

De totale oppervlaktetoename is gelijk aan:

(i3) H. + K. waarin 11= H . en K.=K..
2. 1 1 3l ij 1 y

Met de oppervlaktetoename gaat een verandering in biomassa gepaard

(14) = (u + K) .c73
De opperv1akte.fname is gelijk aan

N. = 0 indien
B.._

x.
0.

(15) B. . 13 B.
= 0.. — 13 indien 13

3 13 pu 3

Per tijdsstap sterft een hoeveelheid V.. van het levende materiaal

van soort j in yak i af

(i6) V. =B. . .e
13 iji 8j

Tevens verdwijnt per tijdsstap in yak 5. een hoeveelheid staand dood

materiaal van soort j

(17) w5 =Bi.d.c9j.M
Na bovenstaande berekeningen ku.nnen per soort en per yak de
nieuwe biomassa en oppervlakte ( op t= i) als volgt worden
berekend:
het levende. materiaal van soort j

(18) B11(t=1) = B.1(t=0) +B1 + Y — C1.Lt — Z..1 — V5

het dode materiaal van soort j

(19) B. .d(t1) = B..a(t0) + — Ciid•t — Ziid — Wij

waarin B (t=i) en B (t=o) de biomassa's zijn op respectievelijk

tijdsstip t=1 en t=0
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De nieuwe biomassa in yak i (B.(t=1)) is

(20) B.(t1) = B.1(t1) + Bid(t=1) waarin

B.1(t=1) ='1B11(t=1) en Bid(t=1) =B..d(t=1)

De totale bioinassa ,van het hele gebied,op t=1 (B(ti)) is

(21) B(t=1) = B1(t=1) + Bd(t=1) waarin

B1(t=i) =1Bi en B(t=1) =

De nieuwe oppervlakte bedekt door soort j in yak i is:

(22) o. .(t=i) = 0. .(t=o) + H. . + K. . — N.
13 13 13 13 13

De totaal bedekte oppervlakte op t=1 in yak j is de som over

alle soorten van o.3(t=i)

Na het bijstellen van de biornassa— en tijdsafhankelijke

parameters kan met de waarden van de biomassa op t=1 uit ver—

gelijking (18) tot en met (21) en de oppervlakte op t=1 uit

vergelijking (22) de hele procedure worden herhaald voor de

tijdsstap t=1 tot t=2
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6. BEPALING VAN DE PARANETERS.

De in het model gebruikte parameters worden als volgt bepaald:

C onsumptie

— C, C en c1. Deze parameters kunnen voor een bepaalde soor—

tensamenstelling van de vegetatie gevonden worden in de land-.

bouwliteratuur,

— s. Uit bepalingen in het veld aan consumptiesnelheid bij ver—

schillende standing crop kan s berekend worden.

— jd en P1. Deze parameters zijn niet direct in het veld te

meten, aangezien in het veld het aanbod verschilt van soort

tot soort, Wel meetbaar in het veld is de waarde van P'.:
3

C.

k Ck= —1 bij m soorten k,

(B1 — BT).Q

k1 (Bk — Bk).Q
waarin:

C. = de consumptie van soort j.

B. = de biomassa van soort j,
3

B .= het niet—consumeerbare deel van soort j.

Q. = de kwaliteit van soort j.

De waarde van P is een benadering voor P, die hierin over—

gaat als het aanbod van alle soorten gelijk en in overmaat is.

Een methode om P te bepalen wordt 'beschreven door Leigh en

Nuiham (1966).

— en d• Deze parameters kunnen bepaald worden, wanneer

uit het dieet blijkt, dat op een bepaald factor, bijvoorbeeld

eiwit, het menu geselecteerci wordt. Is eenmaal deze factor

bepaald, dan kan door een chemische analyse de kwaliteit van

elke soort vastgelegd worden. Een complicatie hierbij is, dat

bijvoorbeeld het eiwitgehalte van een plant in de loop van

het jaar aan variatie onderhevig is. De kwaliteitsfactor is

dan een functie van de tjd of van de leeftijd van de begraas—

de plantedelen. Indien geen factor aan te wijzen is die de

kwaliteit bepaalt, dan is de kwaliteit van alle soorten, le—

vend of dooci, gelijk aan n. Indien er meerdere factoren zijn

die de kwaliteit bepalen, is de kwaliteit niet meer eenvou—
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dig vast te stellen; in dat geval wordt de kwaliteit voor al—

le soorten ook op n gesteld. De kwaliteitsverschillen tus—

sen de soorten komen dan tot uitdrukking in verschillen in

de voedseipreferentie.

— c2. De correctiefactor voor het percentage dood xnateriaal in

de vegetatie is in eenvoudige experimenten te beoalen, mits

er van uitgegaan wordt, dat de soort waaruit het dode mate—

riaal is samengesteld niet van belang is. Een methode is, om

een gebied met een uniforme vegetatie en verschijningsvorm op

te delen in een aantal vakken. In elk van deze vakken wordt

dan een verschillend deel van het dode materiaal verwijderd,

waarna in elk yak de consumptie bepaald wordt. Hieruit is

dan het verband te bepalen tussen het percentage dood mate—

riaal enerzijds en de consumptie ende preferentie a.nderzijds.

— L.. De plaatspreferentiefactor van een bepaalde plek inoet

worcien berekend door van een aantal belangrijke terreinhoe—

danigheden de invloed op de preferentie te analyseren uit

daar verzamelde veidgegevens. Op de Schildhoek en Pampusplaat

komen voor deze terreinhoedanigheden in aanmerking de dras—

sigheid van het gebied, de afstand tot de begrenzing van het

terrein, de mogelijkheid tot beschutting tegen wind en regen

en de afstand tot een geschikte drinkplaats.

— F1. De preferentiefactor van eon vakje afhankelijk van ijn

omgeving is nog niet eerder gebruikt en er is dus geen me—

thode voorhanden 0Th deze te bepalen. Voordat iets over do

preferentie voor een vakje in verband met zijn omgeving ge—

zegd kan worden, zal eerst het gedrag van de grazers goed be—

studeerd moeten worden. Hieruit kan dan het belang en even—

tueel een berekeningsvoorschrift van de factor F. geanaly—

seerd worden.

— c5. De parameter c3 moot bepald worden door bij begrazing
het beweidingsverlies onder verschillende ornstandigheden te

meten en het verband te bepalen tussen beweidingsverlies e—

nerzijds en de biomassa van het bovengrondse materiaal en

de drassigheid of de tijd van het jaar anderzijds.

Groei

— g, m, B, c4 en c5. Dee parameters kunnen op twee manieren

bepaald worden. In de kas worden onder optimale omstandig—
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heden de verschillende soorten opgekweekt. Op een aantal op—

eenvolgende tijdstippen wordt de biomassa gemeten, waaruit de

eerste drie parameters berekend kunnen worden, De tweede ma—

riier vindt plaats in het veld. Op een aantal plaatsen wordt

van de vegetatie, zoveel mogelijk bestaand ult 4n soort, het

verloop van de biomassa in de tijd opgetekend. Als de plaatsen

goed gekozen zijn, kunnen meteen ook schattingen van 04 en c5

geinaakt worden. De waarde van c4 kan ook bepaald worden door

in de kas de planten op verschillende bodems op te laten groel—

en.

— 'jk• Van Donk en Visser (1983) geven aan hoe deze parameter

bepaald kan worden.

— c6, s, t en q. Deze parameters worden bepaald door in kasexpe—

rimenten het verband tussen groeisnelheld en de zoutconcen—

tratie in de bodem te bepalen. B1j het meten van q lijkt de

bepaling van het B— of C— oijfer van de bovenste 20 cm van de

bodem een goede maat.

Vestiging.

Op dit submodel wordt hier verder niet ingegaan, aangezien de

precieze vorm ervan nog niet is uitgewerkt.

Af s terving.

— c8. Deze parameter is te bepalen in simpele veldexperimen—

ten zoals beschreven door Djkstra en Schulte (in voorberei—

ding)

Afbraak van staand dood materiaal,

—
09.• Veldexperimenten, analoog aan die voor de bepaling van

08j'
kunnen schattingen opleveren voor deze parameter.

In de literatuur is gezocht naar warden van de parameters

die gebruikt zijn in dit model, Het overzicht dat hier gegeven

wordt, is niet volledig. Dit is enerzijds het gevolg van het felt,

dat sommige parameters nooit gemeten zijn en komt anderzijds door

tijdgebrek en het te laat beschikbaar zijn van belangrijke versla—

gen.

De gegeven waarden moeten met de nodige voorzichtigheid ge—

bruikt worden, omdat de meetomstandigheden telkens anders zijn

(kas— en veldexperimenten) en omdat oecotypen van een soort

sterk kunnen verschillen (bijvoorbeeld in productiviteit: Van

der Toorn, 1972), terwijl in veel literatuur geen onderscheld

gemaakt wordt tussen eventuele oecotypen.Bet verdient dan ook
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de voorkeur om zoveel mogelijk de parameters te bepalen ult ge—

gevens, die verzarneld zijn op de Schildhoek en Pampusplaat, of

met behuip van inateriaal dat hiervan afkomstig is.

De consumptie door waterwild is hier nog niet onderzocht;

de gepresenteerde parameters hebben dan ook alle betrekking op

begrazing door jongvee. De bepaling van de parameters uit de
consumptievergelijking is voor waterwild niet principieel ver—
schillend van die voor jongvee.

paraTfleter gevonden waarde bron

7,9 kg DS/dag.

(voiwassen koe)

c5(kg DS/dag) gewicht v.

pink (kg)

1 voor alle soorten tot—

dat anders gevonden wordt,

voor smienten waarschijnhi,jk

afhankelijk van het eiwit—

gehalte.

1 als Bd/Btot = 0

1 — 0,75.(Bd/BtOt) als

0 <Bd/Btot <1

0,25 als Bd/Btot = 1

Lotz en Poorter

(in prep.)

Van Boxum (mond,

med.)

Lotz en Poorter

(in prep.)
Lotz en Poorter

(in prep.)

Spaans en Pla—

teeuw (1983)

Lotz en Poorter

(in prep.)

Van een aantal soorten zijn zoveel mogelijk waarden voor de

groeiparameters opgezocht.

Puccinellia maritima (Huds.) Pan.

parameter gevonden waarde bron

g 0,034 dag1
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6,4
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8,8

± 200
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parameter gevonden waarde bron

g deze waarde is gemeten in

het veld Terschelling) en

berekend. uit maandelijk—

se productiemetingen; de in—

vloed van milieufactoren is

hier dus inbegrepen.

0,063 dag Van Donk en Vis—

ser (1983)

81.6 — 129.7 g/m2 Ketner (1972)

G 2.5 g/dag Ketner (1972)

Bm 201,7 g/m2 Ketner (1972)

69 gm Van Donk en Vis—

ser (1983)

c B (mel) = 40 g/m2 Ketner (1972)

B (aug.)= 180 — 190 g/m

B (oct.)= 130 — 160
/2

s,t s=0
t = 9,2

p waarschijnlijk heeft p geen Van Donk en Vis—

invloed op de hoeveelheid ser (1983)

NaCi in de bodem. De term

p.B kan daarom gelijk aan

nul worden geste].d.

rostis stolonifera L.

parameter gevonden waarde bron

g 0,20 dag Grime en Hunt

(1975)

0,18 dag Van Donk en Vis—

ser (1983)

m

B
x

G

B: 367,9 g/m2 is de hoogste Van Dijk (1981)

waarde gevonden op De Rug
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parameter gevonden waarde bron

B 194 g/2 (in de kas) Van Donk en Vis—

ser (1983)

C5 B (aug.) = 244 g/m2 Van Dijk (1981)

B (sept.)= 567,9 g/m2

Er kan onderscheid gemaakt Wallentinus

worden tussen vegetatieve (1973)

en generatieve groel, waar—

door in n jaar twee top—

pen in de groei optreden.

s, t s = 0 Van Donk en Vis—

t = 2,5 g NaC1/1 ser (1983)

bij een [NaC].] = 11,7 g/1 Kinzel (1982)

is de reductie in de groei

70 procent.

p zie bij P. maritima.

Aster tripolium L.

parameter gevonden waarde bron

0,183 dag Van Donk en Vis—

ser (1983)

m

B
x

G

B: 295 g/m2 Van Donk en Vis—

ser (1983)

542 g/m2 Joenje (1974)

C5

s, t s = 0 Russchen (1983)

25 <t <35 gIl
rNaCJ groei(°/o) Kinzel (1982)

0 100

5,9 — 11,7 300

20,5 200

max0 grdeisnelheid Jefferies (1977)

bij 1,46 g/l.

zoutrespons is sterk
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parameter gevonden waarde bron

afhankelijk van de stand—

plaats en de oorsprong

van het zaad,

p Zie bj P. maritima.

Phragniites australis (Cay.) Trin. ex Steud,

parameter gevonden waarde bron

291,4 g/m2 (hoogst gevon—

den biornassa in Lauwers—

meerpolder)

sterk afhankelijk van oe—

cotype.

s = 0 — 5 gjl
bij 15 gii is de opbrengst

van 77 dagen oude planten

10 procent van die, opge—

groeid bij 0 g/l.

Salix spec.

In de Lauwersmeerpolder komen zeven soorten wilgen voor (Van

Tooren, 1982). Ret is dan ook principieel onjuist om voor de

verschillende parameters n waarde aan te nemen, maar wel zeer

practisch.

parameter gevonden waarde bron

g 0,15 dag Grime en Hunt

(197)

t ± 7,5 g/l Zwerver (mond.
med.)
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Van Dijk (1981)

Van der Toorn

(1972)

Van der Toorn
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p zie bij P. maritima.



7. HET ZOUTGEHALTE.

7,1. Inleiding.

Het outgehalte van de bodem speelt in de Lauwersmeerpolder

een belangrijke rol in het bepalen van de ruirntelijke heteroge—

niteit van de vegetatie. Dit gebeurt voornamelijk door verschil—

len in gevoeligheid voor zout van de planten tijdens de kieming

en de groei.

Vaak wordt gesteld dat veranderingen in de vegetatie in een

beweid gebied plaatsvinden via veranderingen in de zouthuis—

houding (Joenje, inond. mededeling). Dit kan gebeuren door bo—

demverdichting of door het verlagen van de standing crop van
de vegetatie, waardoor de neerslag—verdampingsbalans en daar—
mee het zoutgehalte in de bodem verandert.

Ontzilting is een zeer ingewikkeld proces en wordt voorna—

melijk bepaald door het waterbergend vermogen van het gebied,

ofwel de mogelijkheid voor percolatie van neerslag (Veenstra,

1977). Dit laatste is weer afhankelijk van factoren als:

— de hoogte van het maaiveld ten opzichte van het boezempeil

— de doorlatendheid van de grond

— de afstand tot (ontwaterings—)geulen.

Vergeleken met de rest van de Lauwersmeerpolder verloopt de

ontzilting van de Schildhoek en de Painpusplaat vrij langzaam.

Dit wordt veroorzaakt door het vrij hoge lutumgehalte in de on—

dergrond en de lage ligging van de platen.

Binnen een jaar kunnen ook sterke schornrnelingen optreden in

het zoutgehalte van de bovenste grondlagen (tot zo'n 20 cm.).

Sterke verschillen in het neerslagoverschot binnen een jaar

zijn hier debet aan. Is er een hogere neerslag dan verdamping,

dan zal veel van het zout uit de bovenste grondlagen uitgespoeld

worden. Indien de verdamping echter hoger is dan de neersiag,

dan accumuleert in de bovenste lagen een grote hoeveelheid

zout. Meestal is het zoutgehalte in de bovenste 20 centimeter

in het voorjaar beduidend lager dan in het najaar (Klei, 1970;

Veenstra, 1971).

Van Dijk (1978) heeft een vergelijking opgesteld voor de ver—
en ontzilting van een gebied waar gedraineerd wordt. Net deze
vergelijking kan berekend worden hoeveel netto neersiag er be—
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nodigd is voor het verdwijnen van een bepaalde hoeveelheid zout.

HierbU werden verschillen in bodemsoort, ligging ten opzichte

van het boezempeil en dergelijke buiten beschouwing gelaten.

Aargezien het zoutgehalte voor de vegetatie erg belangrijk is,

en onidat niet van elke plek van de Schildhoek en Pampusplaat

bekerici is wat het zoutgehalte is, is getracht een submodel voor

het verloop van het zoutgehalte op te stellen. Hierbij werd ge—

bruik gernaakt van gegevens van de R.Y.P., die sinds de afslui—

ting tot nu op de Schildhoek en Pampusplaat zoutgehaltes heeft

be-paald op een drietal vaste raaien (elk bestaande uit vier tot

vijf punten).

7.2. Resultaten,

Met behuip van multipele regressie werd getracht een ver—

band te vinden tussen de afname van het zoutgehalte over een

bepaalde periode en de volgende factoren:

— het zoutgehalte aan het begin van de periode

— het lutu.ingehalte van de bovenste bodemlaag

— de ligging ten opzichte van het boezempeil

— de afstand tot de dichtstbijzijnde geul

— de afstand tot het hoogste punt.

De drie onderzochte periodes waren:

1. Van 1969 — 1975

2. Van 1975 — 1982

3, Van 1969 — 1982

De zoutgehaltes die gebruikt werden voor de regressie waren

de B—cijfers (5 •— 20 cm.) van het voorjaar van '69, '75 en '82.

De gegevens van de twee raaien op de Schildhoek werden ge—

bruikt voor de regressieanalyse. De hieruit verkregen relaties

werden aan de hand van de raai op de PampusDlaat gecontroleerd

op hun bruikbaarheid.

De volgende verbanden werden gevonden:

periode 1. AZ = — 0,9144 .Z + 0,1926 (0,7957)

periode 2. A Z = 0,0006 .D + 0,0008 .G — 0,2916 (0,6309)

periode 3. Z = — 1,8033 .Z — 0,0036 .H + 1,0522 (0,8753)

waarin:

A Z = het verschil in het zoutgehalte aan het begin en aan het

eind van de periode.
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Z = zoutgehalte (B—cijfer)

D = afstand tot het hoogste punt (m)

G = afstand tot geul (in)

H = hoogte t.o.v. boezempeil (cm)

Alle variabelen in bovenstaande vergelijkingen zijn signif i—

cant voor p 0,10. Tussen haakjes staat het kwadraat van de

multipele correlatiecofficint (n = 9).
Net behuip van de gestandaardiseerde regressiecofficinten

(di-t zijn cofficinten die betrekking hebben op gestandaar-.

diseerde verkiarende variabelen, dat wil zeggen: de variabe—

len hebben een gemiddelde van 0 en een standaarddeviatie van i)
werd bekeken hoe belangrijk de verschillende variabelen ten

opzichte van elkaar waren. Deze vergelijkingen zien er als volgt

uit:

1. z = — 0,8920 •z + 0,1926

2. z = 0,9155 .d + 0,6113 .g — 0,2916

3. z = — 0,9708 .z — 0,3010 .h + 1.0522

waarin:

z, d, g en h ala boven, nu gestandaardiseerd.

In vergelijking 2 heeft een verandering in de afstand tot het

hoogste punt een iets sterker effect dan een verandering in

de afstand tot de geul. Ret feit dat de afatand tot het hoogste

punt bier Uberhaupt een belangrijke verkiarende variabele blijkt

te zijn, is onverwacht. Joenje (mondelinge mededeling) stelt

dat misschien het horizontaal afstromend water (wat onder an—

dere afhankelijk is van de afstand tot het hoogste punt) van

invloed kan zijn op het zoutgehalte. In de literatuur is hier—

over echter niets aangetroffen. Het stromingspatroon van het

zich horizontaal verplaatsende water is bovendien niet direct

gerelateerd met de afstand tot het hoogste punt; kleine van—

aties in het bodemprofiel (by. kleine leemlensjes) kunnen het

stromingspatroon aanzienlijk veranderen (De Glopper, mondelin—

ge mededeling).

In vergelijking 3 is de afname van het zoutgehalte sterk af—

harikelijk van bet zoutgehalte dat aan het begin van de periode

aanwezig is. De hoogte ten opzichte van bet boezempeil is hier

in mindere mate van belang.

De op bovenstaande wijze verkregen verbanden zijn natuunlijk con—
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relatief en hoeven niet causaal te zijn,

Een vergelijk van de berekende en werkelijke zoutgehaltes op

de Painpusplaat aan het eind van de verschillende perioden le—

verde de volgende resultaten op (tabel 1).

Tabel 1. Berekende en werkelijke zoutgehaltes van de verschil—

lende plekken van de raai op de Pampusplaat.

(i), (2) en (3): berekend met vergelijking 1, 2 resp.

3. De waarden voor plek 1 konden met vergelijking 1

en 3 niet berekend worden, omdat daar in 1969 niet

bemonsterd is.

De berekende waarden blijken vaak sterk af te wijken van de wer—

kelijke. Vooral die waarden, berekend met vergelijking 2, waar de

meeste interesse naar uitging om eventueel extrapolaties naar

de nabije toekomst te kunnen maken, vertonen grote verschillen.

Geconcludeerd mag worden, dat op deze manier het verloop van

het zoutgehalte niet goed gesimuleerd kan worden. Dit wordt

waarschijnl&jk vooral veroorzaakt door het feit, dat in deze re—

gressieanalyse geen rekening is gehouden met verschillen in

neersiag en verdamping. Het is aan te bevelen een dergelijke ana—

lyse nogmaals uit te voeren waarbij dit wel gebeurt. Ret is bo—

vendien nauwkeuriger de afname per jaar te bekijken en niet o—

ver een periode van een aantal jaren.
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plek nr. berekend zoutgehalte werkelijk zoutge—

(in g NaC1.kg bodem). halte.

1975 (i) 1982 (2) 1982 (3) 1975 1982

1 — 0,31 — 0,44 0,48

2 0,26 0,28 0,34 0,41 0,48

3 0,25 0,43 0,42 0,44 0,47

4 0,25 0,20 0,47 0,28 0,99



8. CONCLUSIES EN DISCUSSIE.

8.1 • De waarde van het onderzoek,

Ondanks een aantal punten van kritiek (zie 8.2.) is het on—

derzoek waardevol geweest, en wel om de volgende redenen:

— Er is een model opgesteld, dat in principe aan de gestelde

criteria (zie hoofdstuk 3) voldoet. Het is mogelijk, dat van

een aantal submodellen de paraneters niet te bepalen zijn of

dat een submodel om andere redenen niet bruikbaar is. In der—

gelijke gevallen kan gekozen worden voor een andere aanpak van

die submodellen. Aan de principile structuur van het gehele

model hoeft dan echter niets te veranderen, als deze submo—

dellen maar een gelijkwaardige output opleveren (dat wil zeg—

gen: in dezelfde diinensies en zo moge]ijk afhankelijk van de—

zelfde factoren) als de in dit model gebruikte.

— Er is een inventarisatie gemaakt van de literatuur over be—

grazingsmodellen.

— Het is duidelijk welke kennis in het algemeen, en over de

Schildhoek en Pampusplaat in het bijzonder, ontbreekt om het

model toe te kunnen passen. Deze ontbrekende kennis kan ge-.

bruikt worden als richtlin voor verder onderzoek,

8.2. Kritiek,

In de werkwijze, gehanteerd bij het opstellen van het model, en

in het model zelf zijn een aantal zwakke punten naar voren ge—

komen. Wat betreft de werkwijze is het de vraag of een realis—

tisch model opgesteld kan worden als niet eerst de veldsitu—

atie bestudeerd is. Er zijn namelijk meerdere modellen mogelijk om

een bepaald systeem te beschrijven. Als weinig bekend is over de

veldsituatie, is het moeilijk de juiste keuze te maken,

Voor verbetering van het model zeif komen de volgende pun—

ten in aanmerking.

— Ret dynamisch groelmodel van Fresco (1982), dat gedeeltelijk

in dit model gebruikt is om de groei van de verschillende

soorten te beschrijven, is door Van Donk en Visser (1983) op

zijn werking onderzocht. Er bleek dat het model nog een aan—

tal knelpunten vertoonde. Het belangri,5kste probleern was, dat
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het niet is gelukt de interferentiepararneters te bepalen.

— De aannaine in het groeimodel, dat slechts 4n nutrint groei-.

bepekend is, is in dit model vertaald in een groeibeperking

van keukenzout. Het is echter mogelijk, dat de groeiremming

bepaald wordt door interferentie van stikstof en zout (Smart,

1982; Strogonov, 1964). Met dit laatste wordt geen rekening

gehouden.

— Het blijkt niet mogelijk orn het zoutgehalte in de bodem van de

Schildhoek en Pampusplaat te beschrijven als een functie van

de tijd en de van dat gebied bekende fysische eigenschappen

(De Glopper, mondelinge mededeling; zie ook hoofdstuk 7).

Dit heeft tot gevoig dat de waarde van dit model als middel

om voorspellingen op langere termijn te doen vermindert.

— Vestiging door zaad en vegetatieve uitbreiding van soorten

is in dit model nog niet afdoende beschreven. Toch moet dit,

mede gezien de waargenomen successiesnelheid (Joenje, 1978),

een belangr&jke factor in de vegetatiedynairiiek zijn.

— Het zal moeilijk zijn om de beschrijving van het gebied in

termen van populaties te vertalen naar een beschrijving in

termen van de beschreven plantengemeenschappen.

8.3. Voortzetting.

Gezien de resultaten van dit onderzoek is het wenselijk dat

bij de voortzetting aandacht wordt besteed aan de volgende pun—

ten:

— Een simulatie aan de hand van een fictief gebied met een klein

aantal soorten kan meer duidelijkheid verschaffen over de wer—

king van het model. Duide]Jjk wordt dan welke gegevens of sub—

modellen nog missen of niet goed zijn beschreven. Daarnaast kan

een analyse gemaakt worden van de invloed van de verschil—

lende parameters op de output van het model (onderzoek naar

de robuustheid).

— Onderzocht moet worden of de submodellen voor groei en yes—

tiging in deze vorm voldoen. Met name moet gekeken worden

naar de concurrentie tussen en binnen de soorten (Van Donk

en Visser, 1983) en de invloed van zout en nutrienten op de

groei. Het dynamisch groeimodel is een model met veel aan—

trekkelijke eigenschappen, indien echter de problemen met de
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toepassing van dit model niet verholpen worden, moet ge—

zocht worden naar een aridere manier om veranderingen in de

vegetatie ten gevolge van groei te bescrijven.

— Om na te gaan of het submodel voor de consumptie correct is,

dient onderzoek gedaan te worden naar het graasgedrag van

jongvee en waterwild.

— Voor de bepaling van een aantal parameters en om bij simula—

ties het model te kunnen toetsen aan de werkelijkheid is het

aanbevelenswaardig om regelmatig productiemetingen en vegeta—

tiekarteringen in de Schildhoek en Pampusplaat uit te voe—

r en.

— Verder onderzoek naar ontbrekende waarden van de verschil—

lende parameters.
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9. SANENVATTING.

In dit onderzoek is een model opgesteld, dat de ruimtelijke

patronen in de vegetatiedynamiek in een beweid gebied beschrijft.

Voor het opstellen van dit model is de recente literatuur op

het gebied van begrazingsmodellen onderzocht. De modellen

waaruit elernenten zijn gebruikt, zijn die van Noy—Meir
(1978a),

Goodall (1969), Noble (1978), Lotz en Poorter (in voorberei—

ding) en Fresco (1982).

In het model wordt een onderzoeksgebied opgedeeld in vakken,

Van al deze vakken is de bovengrondse biomassa van de belang-.

rijkste daar voorkomende soorten bekend. De veranderingen in

deze biomassa's, die optreden in een tijdstap, worden beschre—

yen in een aantal submodellen. Deze submodellen beschrjjven res—

pectievelijk de consumptie door grazers, de groei van elke soort,

de afsterving per soort, de afbraak van staand dood planten—

materiaal en de vestiging van de verschillende soorten. Na een

tijdstap worden, aan de hand van de in de submodellen beschre—

yen veranderingen, van elke soort de nieuwe biomassa uit—

gerekend. Herhaling van deze procedure geeft een beeld van

het verloop van de vegetatiesamenstelling en biomassa in tijd

en ruimte. De beschrijving van de vegetatie op populatieni—

veau kan daarna vertaald worden in een beschrijving op het

niveau van plantengemeenschappen.

In hoofdstuk 8 worden aanbevelingen gedaan voor verdere ver—

betering en uitwerking van het model. Ret streven is om het mo-

del te toetsen aan en toe te passen op de situatie van de, in

de Lauwersmeerpolder gelegen, Schildhoek en Pampusplaat.
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BYLAGE I ,Literatuuronderzoek,

De volgende vakbladen zijn bij het literatuuronderzoek geraad—

pleegd

Journal of Theoretical Biology 1979 tot en met april 1983

Journal of Range Management 1981 tot en met juli 1982

Ecological Modelling vol.8 1980 tot en met april 1983

Journal of Applied Ecology 1980 tot en met april 1983

Biometrics 1979 tot en met april 1983

Biornetrica 1980 tot en met april 1983

De volgende naslagwerken zijn bij het literatuuronderzoek

geraadpleegd

Current Contents 1982 tot en met april 1983

Science Citation Index 1975 tot en met feb. 1983

Science Citation index ,subject index 1980 tot en met feb. 1983

De persoonlijke kaartsystemen van de heren Fresco ,Poorter

en Thalen zijn door ons geraadpleegd betreffende de onderwerpen

begrazing en begrazingsmodellen.
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BYLAGE II. Lijst van symbolen en hun betekenis.

Consurnptie

symbool betekenis eenheden

C consumptiesneiheid kg DS.dag1

tijdsinterval dag

maxirnale consumptiesneiheid per kg DS.grazer1.dag1

grazer

E aantal grazers

B totale bovengrondse biomassa kg DS

(zowel levend als staand dood)

B biomassa waarbij maximale consumptie kg DS

optreedt

s effectieve oppervlakte graassnelheid grazer'1.dag1

bij lage biornassa

Br biomassa van het onbegraasbaar residu kg DS

kwaliteitscorrectiefactor —

C gemiddelde jaarlijkse consumptiesnel— kg DS grazer1.dag'1

heid

correctiefactor voor de invloed van

de tijd van het jaar op de gemiddel—

de jaarlijkse consurnptiesnelheid

AR. het aandeel van va.k I in de totale
1

consumptie

L. plaatspreferentiefactor voor yak I

F. preferentiefactor voor yak j afhan—

kelijk van de omgeving

jd voedseipreferentiefactor voor het

staand dood materiaal van soort j

P1 voedseipreferentiefactor voor het

levend materiaal van soort j

B. . biomassa van het staand dood materiaal kg DS
ijd

van soort j in yak i

B. . biomassa van het levend materiaal van kg DS
iji

soort j in yak i
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C onsimptie

symbool betekenis eenheden

C21 correctiefactor voor de consumptie

afhankelijk van het percentage dood

materiaal in yak i

n aantal vakken waarin het gebied is

verdeeld

AR aandeel van soort j in de consump—

tie in yak j
C1 werkelijke consumptiesneiheid in yak j kg DS.dag1

C berekende consumptiesneiheid in yak i kg DS.dag1

03 correctiefactor voor het beweidings—

verlies

B1 totale biomassa in yak i kg DS

Bri biomassa van het onbegraasbaar re— kg DS

sidu in yak i
Z. sneiheid waarmee biomassa verloren kg DS.dag1

gaat door beweidingsverlies in yak j

sneiheid waarmee biomassa verloren kg DS.dag1

gaat door beweidingsverlies in het

consumeerbare deel van de biomassa

van yak j

Groei

B. . biomassa van het levende materiaal kg DS

van soort j in yak i

Bijd biomassa van het staand dood mate— kg DS

riaal van soort j in yak j

relatieve groeisnelheid bij lagi dag1

biomassa

m. relatieve groeisnelheid bij hoge dag1

biomassa

G. maximale groeisnelheid van soort j kg DS,dag1

B. biomassa waarbj maximale groei op— kg DS

treedt

C4. correctiefactor voor de groei van

soort j afhankelijk van de grondsoort
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symbool betekenis eenheden

c5, correctiefactor voor de groei van

soort j afhankeijk van het seizoen

functie die de remining van de groei

beschrijft afhankelijk van competitie

met andere soorten om ruimte

f(Bk) functie die de remming van de groei

beschrijft afhankelijk van het zout—

gehalte in het milieu

1jk
ruimteliike verdringingsfactor van

soort k t,o.v, soort j

B.. maximale biomassa van soort j in
yak i

onderste tolerantiegrens voor het g NaCi

zoutgehalte in de bodem v. soort j

t. bovenste tolerantiegrens voor zout g NaC1

q totale hoeveelheid zout in het sys-. g NaC1

teem

'p. gehalte aan zout in soort j g NaC1.kg DS

correctiefactor voor de respons voor —

zout, zOdát 3(Bjk) = 1 als het zout—

gehalte optimaal is

Overige submodellen

c7 omrekeningsfactor van oppervlakte kg DS.m2

naar biomassa

H.. oppervlaktetoename t.g.v. horizontale in2

uitbreiding van soort j in vadc ±

2
oppervlaktetoename t.g.v. vestiging in

uit zaad en uitlopers van soort j in
yak i

0± oppervlakte van een yak in2

oppervlakte, ingenomen door soort j

in yak ±

y.. toename van biomassa v, soort j in kg DS

yak i t.g.v. vestiging en horizon—

tale uitbreiding
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symbool betekenis eenheden

N. oppervlakteafname van Boort j in yak i
X. minima1eb±omassa per opperv1akteen— kg DS.m

heid van soort j

V. . hoeveelheid levend materiaal van soort kg DS
13

j afgestorven in yak i

correctiefactor voor de afsterving af-. dag'1

hankelijk van het seizoen en de soort

W. . hoeveelheid staand dood materiaal van kg DS
13

soort j in yak i afgestorven

c9. correctiefactor voor de afbraak afh. dag1

van de tijd van het jaar en de soort

De index '1' heeft steeds betrekking op levend materiaal

De index 'd' heeft steeds betrekking op het staand dood

materiaal

Er zijn n vakken i.

Er zijn in soorten j.
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