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Nadat in 1969 da LauvaaZoe ward a?ao1otan, ontwikkaldc zich op da vanaf dia

tSJd parmanant drooggavailan platan aan vagatatia van hogaa pitan. AanvankalUk

baatond dza uitaluitand ult zoutninrrnnda plantan, maar latar in da succaaaio

trad ar otaada aar di? rantiatia op in de zich veetigonda plantaaoortan. Vooral

op da hogaro an daardoor meeat ontziite çjedaaltan bagon d vagetatia te varruigai

(3oano 1978). Odat da aanvankalike, nogal monospecl?ioka vagatatiatypan van de

platen (Zaakrwal i?orn roaaa an Scharrakruid en later

Kldargrae an Fioringree aetolonifara) zeer belang'

rijke voadaelbronflofl biaksn te zJn voer allerici soortan avarwintarenda gonzan en

eanden (Ebbinge & Centers 1973, Prop & van Eardon 1977), leak hot zinvol am to

trahtan do aucceesic in grate dolan van hat Lauwerezasgabied zodanig to manipu—

loran, dat dit gabled zSjn grate batokni veer hot wetorwild kon beheudon, Eon

bahearerneatragal, waarven varondarotold wrdt dat duza ken reaultaran in can

dargalSiks voor hat watorwild gunatige ontwikkaling wan dc auccoaoio, is boweiding

door midcla]. van huievee. In hat noordalijk platengabiad is gaxporlnentsard mat

bawaiding door sehapen (van DIjk 1981, van Wioron 1982) Doze blaken zich vooral

te goad to dean ean do Kwcldrgr vgetatio, tarwiji hat Fioringrea lchts in

boperkta mate ward bograaod. Om nu ok in hat zuidoooteliik platengebied, Schild

hook en Pampusplaut, wear tie vagetatia anal aen hat verruigen wee an hat Fiorin-

gras can belangrUka plueta had inganoman, pogingan ta dean do auccesaio zodanig

to nanipuluron dat hat gebied aentrckkalUk bllJft veer watarwild, stelda Mule

(1980) voor dit gabiad to bewoidun met pinkan. Om hot a?? act van daze meatragel

op do ontwikkaliflg van do vagetatie to kunnan volgn ward can vrtj groat gadealte

van do Schildhoak veer do pinken afgeslotano In do aerate zomar wearin do bawai

ding mat pinkan ward toegapast (zomar 1982) warden productie an kwalitit van do

varachillando plontasoorten uit do varschillondc vagetatiatypen binnan an buitan

daze exclosure bapaald (Djkstra & Schulto 1983), Ala aenvulling op dit ondorzoak

beogan wIj eon vergalliking to mkan tuseen do productias van do twea voornuamote

graaeoorten Kwsldergras en Fioringras in hat vrocgo vaorjaar (februeriapril)

binnen en buiten do excloeura OP do Schildhok. lilt daze perioda zjn ult do lit

ratuur weinig gegevana over productia bekend, terwljl juist den do voorneameto

bonutting door hat waterwild pleats vindt. Met name do Smient !Lp.nolOo

blljkt op do Schildhok in hat vrogo voorjaar zoor vol to fourageren op do

Kuoldorgraevagetaties en op do "vagotatiav" Fioringreovegatatios (Prop & Suite

1983), Oak willen wlj do eventueol optredendo kweliteitavarschillefl van do twec

greaaeortan in do diverse otnetandigheden regietreren, wearbi) eiwitgohalta ale

critorium zal warden boschouwd. In eon dargollik milieu Is tiktof (wet direct

verteald ken warden in siwit) do bclangrljkato productibapsrker1de factor

(of. Joonja 1978), zadat hot cok van boleng is to waton to komen wear do planten

dit opelean. Zo ken den oak moor inzicht warden vorworvon in do hovelhid veer

qrazara beschikbaar komend aiwit,



Ons do1 is hot bosehrijuon on kwantifCOrsfl van do priire produetis van Kuo1

dorgros on Fioringras op do .Schildhook in do voor do Smiont boingrjks parioda

van fabruari tot on ot april, uaarbj controol stoat do vraag in hoovorro do

in 1982 toogapasto mastrogol van bwiding door pinkon ol no Un jaar or too

b.jgodragsn hsft dat productis on/or kwolit@it van hot gras veer do Smionten

gunstigor z3n goordon, Verdor zol trat ordsn no to goon in hoovorro do

bograzing door do Smionton zoif ncg inv1od heof't op productia an/of kwlitit

van do boids grassoortsn. Tonslotto zal veer beido soorton wordon ngogaan hos

do tikatof ovor do divorso dolon van do plont vordoold is.



Motaria1 an mathuda

Ordot hat ondarzook dat ploata vond in d prioda abruari'apri1 1983w otrk

toagaopitot yard op do invloadan van da bawiding door pinkan op da bagrazinçs

oogalijkhadan in hat gebiad woor hat watarwi1ci ward er olechta in twae vagetatia'-

typan gornonatord to watan in da Kwaldargr avagetotia an in da vgatatiava"

Fioringroavegatati Da tuaa andara door Djkatra & Schulta (1983) ondarochaiden

vagatatiatypan wardan genageard odot uit hat ondarzoak von Prop & Smite (1983)

near voran was gokocn dot da voorneamate waterwildbagrazing op da Schildhoak

geechiadda door Smiantan op hat Kvaldargraa an vooral op hat gatotiavat* Fio

ringraa (tar ondarachaid von hat Fieringras dat later in hat jaar in bloai achiat9

cf', Dijkotra & Schulte 1983), In hat gehala varsiog aol da term bawaiding gabruikt

wordon voer de invloodan van da pinkan op do vaqatatia tarwSl d term begrazing

gereaarvacrd aol bfljvan voor do ectivitoltan van hat vatarwild. In ?iguur 1 zUn

do vorochillanda vagotatietypon op do Schildhock weargogovon, alameda do situering

van do grote exciosura, woarbinnon goon pinkan habben kunnan grazon. Tavano akin

in daze ?iguur do ploatoan eangogavon, wear wJ onzo axciosurea togen watorwild

bograzing (in elk vagetatietypo n binnon on n buitan do pinkonoxciosuro) heb

ban geplastet on varivoor due onzo monstara vorzameld akin.

Do door one goplaatsta axciosuros besloogan ongoveer 25 an beatondon uit eon

ornheining van greñoazig kippagaee mat eon masswjdto van ongaveer eon rjksdooldar

tar hoogte van a. 75 cm, Er ia gekozen voor can cicrgelijk grote maeswjdto em to

voorkomon dat do grooi van do çjrasson binnan do exciocures al to zeer beThvlood

zou wordan door hat beechuttando karaktar van do a?scharming0

Om do primaira productia van do baida greosoortan to raton ward op dna tijdatip

pan, to weten aind rebruani, aind moart an cind april, do 'standing crop" eon le

vande, greene bloadjas gematon. Hiartoo warden par usgatatiatypo, bograaed en

onbagraasd door watarwild, 20 plaggan gostokan von 95 cm2 oct con grondboor. Hior

van warden ella greene bloadjea a?gaknipt en par ploçj gasohaidan gadroogd bj 60

gradea Celsiuc an vorvolgens gewogan, Allo gagovano over "otending crop" akin daor

na uitqedrukt in grommen droog bled par m20 B) do carets monstering word alechte

eanrnael par vegetatietype binnen an buitan do pinkenaxciosura qernonoterd, omdat

hat hiarbj ging om do bepaling van do nuiwoarde, Ooze exolceurca tegen watarwild"

bograzing habbon don ook vana? aind ?sbruani tot aind april gastean. 81j do volgor

do caries rnoncterdogen word in principa zowal binnen ale buiten do door one tegon

watorwildbograzing argeochormda gadoolton gemonetord. 81) do monstoring van aind

maart bleak hat aehter ennadig to zljn cm blnnon do pinkanexciosuro op eon dorgo

U)ka wijzo dubbel to monsteron, omdat or hier in do moand orvoor goon erikole begra—

zing door Smientari of ondor wotorwild op do botroffende vegotatiotypen hod pleats—

govonden. Om bij doze dastructievo wjze van bopauing van do preductie do invloed

von do heterogonitoit van do vegotatie zo goring megelljk to houdon warden reads

bi) do monstering von aind februari ook do later to stokon plaggen met atokjoe go—
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markoord en wel zodaniçj dat hot per vogetati.typ op hot Dog vergelljkbare plekkeri

wane wat b.tr.rt do dichtheid van do vegetatie.

Na hat dragon en w.g.n (tot op I mg nauwkeurig) van hot afgeknipt. groans mate—

risal warden van elk van do dna monsteningen menyrnonsters gemaakt, geacheiden

naar vegetatietype en naar pl.k van herkomat. Zo kregen we voor elks monsterdag

in pnincipe 8 mor,eters, to weten: Kweldergras binn.n en buiten de pinkenexciosurs

an wel en niet begraasd door Smienten en Fioringras binnen en buiten do pinken—

.xclosure en wel en niot begraasd. Ann daze monstera ward in hot laboratonium to

Haren ean totaal—etiketofbepaling voiqons Days verricht. Daze rosultatun warden

umgerokond in gewichtspsrcontago ruw siwit.

Ale aanvulling op daze siwitbepalingeri warden in do tussenliggonde periodan

eons in da twea waken in boide vagetatiatypen, zow.l binnen ala buiten hat beweide

godasite, ook groeno blaadjoo van do tuse grassen verzameld voor eon eiwitbepaling.

Daze monsters warden consequent g.noman uit do in pnincipa wel voor hot watarwild

bereikbare gedselten. Not behulp van doze aenvullende gogevone kon voor hat voor

watsrwild beochikbare duel van do vegetatie hot verloop in siwitgahaite van da

levende biaadjes in do loop van hat vroege voorjaar wordin bepaaid. Omdat hat

Kw.ldargras op de Schildhoek eon nogal armetierige indruk rnaakt vargalek.n met

bijvoorb.sld hot Kweldergraa, zoale dat op d. Dud. Beweid. Kwuld.r op Schiarmonnik—

oog to vinden is, leak hot one interessant om oveneons eons in do twos waken op

Schiermonnikoog Kweldargraa to monsteren voor elvitbepalingen. Hierrnes hoopt.n wj

eon verge]Ijking to kunnon takan tussen kwalitoit van Kwaidargras in sari zoet,

nutrintenar milieu (Lauwerszaopold.r) en in can zout, nutrintenrjk milieu

(Oude Beweide Kweld.r op Schiermonnikoog). Eon complicatie bi) do interpr.tatie

was dot daze Kweldergrasvegetatl. op Schiermonnikoog in da gehele betrsl'fsnda

pariode zeor zwaar begraasd ward door Brandganzon Branta loucopeis en Rotganzen

B. bornicla.

Om in moor detail eon Indruk ta krljgen van de invloed van begrazing op do pro—

ductie en do kwaliteit, uitgedrukt in eiwitgehalta, van hot Kwsld.rgras en hat

Fioningras habben we binnon da tegen Smianten afgeschermde delen op hot beweide

gedeelte elk 10 op hot oog represontatieve plaggen van 95 cm2 gamerkt, die we

eons in de twee waken op kunetmatigs wljze "bagraaeden". Van de planten op daze

plaggen waren do wortelverbindingen near buiten do ping afgesneden door do grand—

boor, BU daze bshandeling knipten we van elk. plag apart silo omhoogstaande

greene blaadjeo or, waarna do ping op zjn pleats teruggelegd ward. Per plag go—

echeidan warden dsz. blaadjee g.droogd en gewogon tot op I mg nauwkeurig, zodat

voor elke knipbeurt van elke ping bekend is hoeveel biomassa er in droog matari—

aol is afgekomen. Ook hebben we hier na hat drogen en wegon rnongmonsters van hot

materiaal gemaakt voar eiwitbepalingen, zodat zowel van Kweldergras ais van Flo—

ningras oak hot verloop in da tIjd van hot eiwitgehalte bj eon bakende kunstmatiga

graaadruk bepoald kori wordan. Ton tljde van do laateta monetaring in eind ipril

zijn ook van do piaggon voor doze knipproe? nile groerie blaadjes vorwijderd, opdat



ook de totale producti vn daze p1açqen rg.1ekan kon k,ordan met dü productie

vn de onbehandelde p1agçan

Om cia capaciteit tot productie van individuele plantjoa van Kwalder9raa en Fio

ringras in hat vroege voorjaar no te gaan warden beijin moart von baide soortan

50 individuen ga!eoleerd atuk veer tuk tot op I riy nouwkaurig qawogan en geplant

in san potje met tax' plaatao varzamalda grond woor in hat veld gazet, waarblj or

voor zerg gadragen urnrd, dat zij niat door waterwild begraaad konden wordori. 1llc

plantjas warden individueel gamarkt, zodat in principa per individu do groai kon

wordan vastgasteld0 Eind april warden cia gopoto plantjes heal voorzichtig uitga

waekt, iota gadroogd on teruggowogon, Ala meat veer do individuelo groai word do

factor van tooramo van hot vorsgawicht gohonteard,

Tonslotta hobben we em eon idea to krijgen over wat veer ploats nu hat greene

bled van do boido grassoorton innaomt ale opsiag veer aiwit in do tweada hoift

van april van do baida soorten do volganda dalen apart bomonstard greene bleadjea,

stangolo en do ondargrondoe, nitron dolon (wortela an tolonn). Do blaadjes

en do atengola warden zodanig varzcmeld dat do ondorlingo gawichtavarhouding in

ciroge ate? ken wordan bapsald, Ket blook ondoanlijk em ook do ondergrondao dlen

in do juiste vorhouding to verzarnelon, orndot hot ondarschoiden van individualo

plantan zowol biJ Kwaldergraa ale vooral bij hat stork stolonenvormande Fioringras

naqenoeg onmogolijk is.
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Resultat.n

Kw.ld.rae Puccin.l].ia maritime n_F!oLijLa

Agroetie stolonifera

In di figursn 2 en 3 etsat hit verloop van di b.grazingsdruk door waterwild,

in in vr1)wil ails givallin batro? dit Smiint.n, in hit vroog. voorjaaz g.echetet

voor r.epectievel1)k di Kweld.rgrasvegetatii en di "vegetatieve" Fiorlngraovsgeta—

tie. Os begrazlngsdruk is uitgsdrukt in aentallen keutele p.r m2 pir weik en daze

gegevens zSjn ontisond oan dag.lljke. tellingin van keutels op vasti plots van 2x2

miter (Loonen in prep.) in di onmiddeilljki nabljheld van di plaatsen wear ii onze
monsteringen werden varricht. Kiutsis van Smienten w.rdin ondorschiiden van dii

van Grauwi Ganzon Anair ansir, mear in di figuren 2 en 3 Ia dit ond.rsch.id niet
wo.rgogeven.

Figuur 2 laat zion dat hit verloop van ds begrazing van Smienten op hit Kw.ld.r—

gras op hit onbeweidi g.duita van di Schi]dhoek hstzslf' di patroon vertoont ala

dat op hit bew.id. gedseits, ti witin twos klsin. piekjee in r.epectiev.ltjk di

twsodi an di vierd. usek van meart en aan hoogt.punt in half april. Zeer opval—

lend is dat di begrazing op hit bewside gedielts In all. g.vallen duid.lijk inten—

sliver was dan op hit onbeweide gedeilte.

Figuur 3, wearin hat verloop van di begrazing van di "veg.tatieve" Fioringras—
v.getati. eteat geachetet, last zien dat hisr op hit onbeweide g.d..lte alum

in di vierde week van meart van .nig. bmgrazing sprake was, terwiji op hit biweide
gedeilts veal ineer gsgraasd word on bovendien de grootats bsgrazingadruk in april
plaats vond met ala hoogtepunt half april. 81) di bagrazing van hit onbewiids ge—

deelts warm eileen Grauwe Genzen betrokken, terwIji op hit b.weid. gideslte alum

keutele van Smienten w.rdsn aangetroffen.

81) sen verg.l1)king van hit verloop van di begrazing op di bud. grassoorten valt
op, dat di Smienten al in maart tot eon redelijk. mate van begrazing van hit Kwel—
dergrae overgaan,tarwl]l z1) pee In april hit Fioringras op hun menu rrnmen. Os pick

van begrazing valt schter in buds vsgstatiee rond 15 april.

Productis or_i Puccinellia maritima
Di figuren 4a en 5. laten het verloop in "standing crop" aen groan blad van

Kweld.rgrae in di tIjd ziin voor respecti.v.i1)k hit nut door pinken bewsids en

hot w.l door pinken beweide gedeelte van di Schildhoek. In buds grafieken is on—

derecheLd gemaakt tuaosn de r.sultatin van di wel in nut tegen begrazing door

Smienten afgeschermde dolen. V.rgei1)king van de buds figuren laat zien, dat in

do nut voor waterwild beechikbare delmn di uiteind.l1)ke "standing crop" eind

april niet significant verschill.nd is voor di wel en niet door pinken bswiide

gedeelten, terw1)l mind februari zowel ala eind maart di "standing crop" op hit

bewelde gedsalte significant lager is. Niettemin bl1)kt ult tabel 1, waarin di

productiec1)t'sre over di gehele period. stain vrmald, dat di dag.l1)kai productie

binnen en buiten di pinkenexciosure nauwellike verachilt. Ook bl1)kt dat in bald.



Tobail Productacjfara (cj drooq matariaai.rn2.dag1) van Kwoidargras

Niat bowoid door pinkan Daijaid door pinkan

april aart april
Onbagraasd door 0.18 054 0.19 051

Smi an tan

graasd door 010 0.32 0.17 0.15

Smiantan

gadoalton do productia in do aaand april hogar liflt, In hat bauaida godealta is

do productia in maart iota hogar dan in hat onbawaido dal, tarwjl in april hat

omgakoordo hat gaval is (of'. tabal 1).

Zowal in hat door piakan bawsida gadoalta ala in hat voor pinkan afyaslotan

dool vindt in april bograzing door Smienton plasts, ofachoon in hat onbawoida

gedoolto oon duIdolUk garingar deal van do productia wordt afgoroornd dan in hot

bawaido godoalto. Zalfa hiar aohtar blijkt do bagrazing van do Smienton niat zo

intonsiof to zjn dat or goon natto productia taor optroodt in do Kwaldergrasve

gtati, Wal blijkt uit tubal 1 dat in hat onbowaida doal do productia op do veer

do Smientan boraikbara dalan vool hogar is den in hat bawoida doal, Dok uit tabol

2, woarin do consumptiacij?ors stoan varmald, blijkt duidalijk dat or in april in

hat bawida deal oan hogero consumptie door Smiantan plasts vindt dan in hat on

bawatda deal. In doze moand, do aniga parioda wearin significant bagrazing kon

worden aengatoond, zjn do door do Smiontan gaconsunioerda parcantagas van do pro

ductia roapoctiovaltjk c. 40% veer hat onbawaldo deal on moor liaf'at c. 69% veer

hot baweida deal (of. figuur a).

Tabel2 ConsumptiecSjfars (g droog matoriaal.m2.dag) van Kwoldorgraa

Niot bawid door pinkon E3eweid door pinkan

meart 0 0,02

april 0,21 0,35

Productle door on consumptio van Fioring roe atolonifara
Do figuron 6o an 7o laten year reapoctiovolUk hot anbowoidu on hat bowoido go

doelte van do Schildhoek hot vorloop in do tJd zion von do "standing crop" aen

green bled, Ock hior is voor beldo godealtan ondorachoid gomoakt tussan do vol on

niat tagen bograzing door Smionton af'geschornido delon. Wanneor we do baldo gre—

fiakon vargeUjkon, blSjkt dat or op goon van do dna monstordagen aignificanta

vorochillan in "stonding crop" z)n eon to wijzon tusson hat onbawoide on hot be—

weido gadealte. Wol l)kt hot orop dot in hat bawaido gedoolte do productia in

moart iota hogor woo, torwjl in hat onbowelde gadeelte do productie in april lets

hogan was. Toch word or over do çjahole porioda in beido godoelton ongavoar even

veal biomassa aen greene blaadjes qoproducoord (of. ?iquran 6a en 7a).

Ook in do "vegetatiovo" Floringroovogetatie bljkt or veel moor bagrazing door



Tabal3 Productiecjfars (g drooq rnatcril2dag I) van Fiorinqras

Niat bawaid door pinkan E3awid door pinkan

rnaart april rnaart april
Onbagraasd door 0,81 0,36 0,66

Smiantan

Bagraasd door 0,24 0,61 0,30 0,08

Siniantan

Smiantan plaata ta vinden op hat bawaida godsalta dan op hat onbewaide gadaalta.

Hat uitaindl3lijka varachil in "atanding oropt tusoan hat voor Sionten toagankalijks

daal van hat onbwaide gedsolta an hat tagan Smientan af'gascharmda dasi biijkt

zolfe nist aignificant ta zn (cf. ?iguur 6a) Op grcrnd van da onkala kautels dia

op daze vagetatia wordan gavondan moat bovendian worden aanganoman dat hot beatjo

begrazing dat hiar heaft plaats gavonden allaari op rakaning koint van Grauwe Ganzan,

Op hat bawaida gadealta daarantagan ward hat Fioringras zo stark bagrsasd door

Smiontan, dat da "standing crop" aind april rnaar nauwslijks blaek ta zijn toaqanoman

ten opzichts van aind meart; daze toenama was niat significant (Cf. figuur 7a).

label 4 isat zian, wab de gamiddelda dagalijksa consumptie door watarwild badroag

in de maanden raeart an april in baida gedeeltan van de "vagetatiove" Fioringras

vegatatie. In da maand april, de aniga rnaand met significanta bagrazing, blakan

da Smiontan in hat bawaida çjodealta msar liafst c. 88% van da productie ta habban

qaconsumeard, tarwUl in hat onbawaide gadealta cia Grauwe Ganzan alachts c. 27%

van cia productia opatan (ci'. figuur 8).

Tabal4 ConsumptiecIjl'ara (g droog matariaal,m2.dag') von Fioringras

iat bawaid door pinkan Bawaid door pinkan

moart 0 0,06

april 0,22 0.60

Eiwitgehalta van Kwaldararas Puccinallia mar itima Inda voorjaar

Da f'iguran 4b an 5b latan zian, hoe in raspactiavalk hat onbawaide an hat ba-

waida qadealta van da Schildhoek hat aiwityahelta van hat Kwaldrgras ala gawichts—

percentage ruw aiwit in meart an april varloopt, In ella natuurlJko situatiaa

bljkt cia piek in aiwitgahalta in da twaade waak van meart te iallan (in hat onba-

weido gadealta 30% ruw aiwit, in hat baweida gedealte 35%), waarns aen mm of mear

galaidalijka afnarna tot aind april pleats vindt, Opvalland is dat zowal binnen ala

buitan cia tagan Smiantan a?gascharmda dalan in vrjwel ellø gavallen hat eiwitga—

halta van hat Kweldergraa op hat bawalde gadealte hager is dan op hat onbaweida

gedealte. Bovandien buijkt dat door de bagrazing van da Smiantan ook in baide ge—

dealtan hat aiwitgahalte op da voor hen toegankeljka dalen longer hoog bleef den

in da a?gescharmde dalan (Ct'. t'iguran 4b en Sb). iooral op hat bawaida gedeelte

bleak hat Xwaldargras dat eon bagrazing had bloat goetaan aind april nog ean dui



daljk hogar aiwitgohalta to habban dan hat onbaqraaada gras In figuur 5b ataan
toveno do oiwitgahalta 'ngngavan van do in hot kador van do knipproavan afgo
knipta biaadjas. Hot blIjkt dat ala gavolg van dazo kunatmatigo bograzing oak oon

duideljk hogor aiwitgahalto in hat Kwaldargras kan iordon bowarkatalligd don in

ongncnanipulaardo an onbagraaoda oituatioa. Aanvankalijk atUgt hat aiwitgohalta

hiar zolfa tot bovon hat nivaou van hat bagraoada Kwaldargraa wollicht omdat

do knipproavan oardor bagonnon dan do groototo graosdruk van do Smionton, moor

uitainda1jk kwarn hat oiwitgahalta aind april ondor hat nivaau van hat bograodo

gras to liggan.,
Al raforontia habben wa ook op Schiarmonnikoog op do Oudo E3awaido Kwaldar ra

nelmatig Kwoldargraa gamonatord voor aiwitbapalingan, Do raoultatan hiervn staan

woargagavan in f'iguur 9., Hat bfljkt dot hat oiwitgohalt hiar gedurondo do gahalo

pariodo rand cia zoar hugo woarda van 35% ruw aiwit blj?t schomraolan, Eind april

wordt nog moor nauhIalIjke oan afnamo vastgoatald. Zoals al sardor varmold stand

daza Kwaldergraavogatatia stoada aan aan zoor hoga bagrazinq door Brand' on Rot

oanzan bloot, woaroan zoor waarochijnfljk hat hoog blljvand aiwltgahalta voor aan

zoar bolangrijk doal mag wordon toagaschrevon, Dit uordt oans to moor aannarnolijk

gamaakt door hat feit dat aan monstar van aen onbagraoad stuk Kwaldargraa van do

Ouda Bawoido Kwoldar, genomari op 11 april, elachta ongovoar 20% ruw aiwit bovatto

(cf. f'iguur 9).

oatis stolonifora ind@ 1op van ht vroe voorjaar

Do figuron 6b sri 7b laton voor rospectiavaljk hot onbewoido on hot bowaido go-s

doolta van do mtvogotatiavon Fioringrasvegotatio hat varloop in do moandon moart

on april van hat gohalta aon ruw aiwit zion. Dii do niot door watorwild bogroasdo

situatias blljkt dot, hoowel bogin- on aindwaardo van hot onbowaida on hot bawoido

dool zoor dicht bij alkaar liggon, hot oiwitgohalto van hot bowoida gdoolto tat

hogaro woardori oploopt on bovondian aen latoro pisk boroikt dan dot van hot onbe'

waldo godoolto. In hat onbawoida çjodealto wordt do piok al aind fobruari boraikt,

woarna hot mm of moor constant blijft tot aind moort. Doarna troodt eon storko

afnamo op tot aind april, In hat bowoido qodoelta loopt ht aiwityoholto vol

hogor op (tot c, 32% ruw aiwit) tot oon piek in aind maart., In zowal hot onboweido

ala hot bowoido godoalta blijkt hot aiwitgohalte in do door wotarwild bogroasdo

dalan hogar to blivon dan in do ofgoschormdo dolan (ci', figuran 6b on 7b), ook

al is hot varochil in hot onbewoide godoelto, woarochijnlljk al govolg van do

slecht zaer geringe bagrazing aldaar, niot org groot

Oak is opvalland, dat in hot bowaida gedealta do bagrazing door Smiantan vrljwal

voor 100% in do maand april optraedt, dat wil zeggon nadat hot oiwitgahalta van

Fioringras hiar zIJn piek heeft barsikt, Do bagrazing door do Smianten raagt or

zorg voor dot do af'name in gehalte ruw aiwit tot aind april garingar is dan in

hot togan begrazing afgeschermda gedoalte (ci'. fiquur 7b). Oak blj hot Fiorinqrao

zijn knipproavan gedoan am eon bakonde begrazirq8druk to simuleren. Do in ?iguur
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7b aangogavon waardan van oiwitqehalta van do op doza wjza varkracan rnonstro

laton hotzlfdo boald zion ala bj hot Kwaldorqraa. Ala govolq van hat vanaf bagin

maert roçjalmatig a?knippon otSjgt hot gahalto san oiudt tot hoyaro waardon dan in

do natuurlljko aituatios (tot ongovoor 37% in do twasdo woak van april) am tan

slotto oind april woar to dalan tot oon nivoau dot ondor dat van hot door Smion

tan bograsado Fioringras ligt0 Oak hior ljkt duo sprako to zjn van uitputtinq

van do capaciteit van do plantan am stikatof' bovongronds to krijqan.

Gowichtatoanamo van individualo plan tan yan Kwoldorgraa Piccinolliamaritim
onFiorip,graa tolonif'ora

Do factoron van do toonamo in biomassa van individuals plantan van Kwoldorgrsa
on Fioringras staon vormold in tabol 5 Hoowol in principo silo gopoto plantjoa

individuool çjomarkt waron2 zijn or in do loop van moort en april zoor volo riorkon

ala govolg van do oxtroom hogo watoratandon varduonon, Van do plantjos van Kwol

dorgrao kondon nag 24 oxamplaren warden horkand moor van do plantjas van hot

Fiorinciras ken vrtjwal goon onkela moor warden horkand, Hiordoor was hot bi) Kwel

doryras wol mogolijk eon 95%betrouwbaarhoidointarvol to berokanon veer do gamid.

delde factor van gowichtatoonamo, torwjl dot bU Fioringras niot mogoiijk was, Uit

doze gogeveno is duidelijk noar voron gokornon, dat individuale plantea van doze

boido grossoorten wol dogolijk al vroeg in hot voorjaar productie kunnon leveron.

Om do gogevana over do gewichtstoenama van do individuolo planton to kunnen

vergefljkan met do goconstatoerde productie son greene bloadjes in dzelfd porio

do is in tabal 5 tovons voor boido soorton do geconstateerdo factor van toename

in droeggowicht von do bloadjos opgonomon, Om doze factoron direct met olkoar

to megan vargolijkon moot wordan eangonomon, dat bij goon van do boido soorten

grate aehominolingon in do tjd in hot vochtgohalto van do planton optrodon. Eon

andero, wellicht nag belangrjkore, complicatie is, dot bij e individuelo planton

son hat begin on aen hot aind do hole plant gewogen word, torwjl bi) do produc.

tiobepalingon per opporvlaktoonhoid oilcan do gowichtotoonarno von hot greene

blad gornoton word, /Uloon ala do greoi gelijkoPjk over ella dolon von do plant

zou pleats vindori, may man eon zolfdo factor van gewichtstoonamo vorwachtori bij

boido typon motingon,

Bij hat Fioringras zion we inderdood eon frappanto ovoroenkornat in do f'actoren

van gewichtstoonama bJ do .individuele planton an bij do drags blaedjas, Dit zou

duo suggoraron, dat eon iridividuele plant von doze soort in hat vroaga voorjaar

over al zjn lovondo dolon eon vorhoudingagowjo geljko productia lovort, BJ hot

Kwoldorgras doarontogen bleak do gewichtstoonacno van hot drogo blod onkolo melon

hager to liggon don do gawichtstoename van do individuolo plantjes. Bit zou auggo

reran dot doze soort eon onavenrodig hoog aendeol van zijn capacitoit tot produc

tie in hot vroego voorjaor in do productie van blad zou ateken, Doze indruk word

echtor niet vorkrogon bij hot in aind april ultapoolen van do begin maort gopote

plantjee, Ofschoon hiervan goon rnetingen konden warden godaon, word zel?s voeloor
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de indruk verkreqcn, dat de voorriaarnstp toenarne in bi.oruaaaa van do Kweldorqrao
plantjoo toe te achrljven wa aan ean toonarna van de ondergrondao delen. Zo Ujkt
het er dan op, dat de rnanipuiatis van hot lanleren on poten van individuelo plant-.

joe bj Kwoldergro moar nogatiovo invloed hoeft gehad op cia productiscapacitoit
dan bIj Fioringras,

Tabl5 Vorgoljking gowichtstoename van versa individuele plantjos met die van do

drogo blaedjoe van Kwoldargros en Fioringrao (8 maart28 april 1983)

Cerniddeldo factor van çjawichtstoonamo

Kwoldergras voregawicht 24

gernerkto individuan 3,31 (± 0.56)
vorsqewieht 26

ongornerkta individuon 2.85

drooggewicht blaadjoo 10.14

Fioringres veragewicht 50

ongamerkte individuon 4,48

drooggewicht bleadjes 4.61

Inuloeden van knp2en p_productie on oiwitgehalte
Kde9ras Puccino ilia mari tiiia

Tabel 6 geoft, hoovool blornasse or can greene bleadjes van Kueldergras is a?ga-.

knipt op elk van do monsterdata, omgorokand naar grarnman droog materiaci per rn2,

Omdat op 25 april bU do leateto inonstoring al hot groene bled word afgoknipt, is

do sam van do wuarden van do vsrschillonde cjagon do totalo hoovelhoid biomesea

in gram droge blaadjes per m2 , die in doze periode beschikbaar is gowoest. Doze

weardo is due direct vergelijkbaar met do uitoindolUko gomiddelde "standing croptt,

zoele wj die voor hot bowoide, onbogreasde deel hebben bopeald, Uit tebe]. 6 blijkt

dat or in hot totoal op do geknipto dolen minder groen bled word geproducoerd den

op do ongamanipuleorde dalen (uiteindoujko hoeveelheid iomaooa 18% geringar),

Dit verschil bleak not significant to zjn (t= 2.07, p<0,05),

Tvene stoat in tabel 5 woorgegeven, hoeveel gram eiw!t or per m2 in hot bled

word goconstatoerd op elk van do vier mnonstordata, Oak hier geldt dot do uitoinde-.

UJko hoeveolhoid aiwit die in do botroft'onde poriodo per m2 boechikbaer is gewoast

in hot blad goUjk is aan do sorn van cue afzondorfljke uiaardon. Omndat ook bekond

is, wet do uiteindoljko "standing crop" can oiwit op do ongoknipto en onbogreasdo

dolon was, zjn ook doze getallon direct met olkear to vergelijkon, Ondenka do go.—

ringoro productie op do gaknipte delen bleok do totale hooveolheid aiwit in hot

bled ondor invloed van hot knippon grater to wordon don in do ongernanipuloerdo

situatie (per m2 word 14% moor eiwit in hot bled aangotrofl'en den op do ongeknipte

dolon).
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label 6 Hoeveelheden san blad (y droog materiaal,m2) en aiwit (g,m2) van

Kwe1dergra op het beweide gdeelt onbgrssd door wsterwild op

geknipte en ongoknipte delen

Hoeveelheid bladmateriaal Hoeveelheid iuit

geknipt ongoknipt nknipt ongeknipt

0703 1,35 0,41

2103 2,03 0,77

0704 2,95 1,03

allee

geknipt

2504 14,00 24,74 3,67 5,15

Tot x 20,33 24,74 5,88 5,1
SD 4,58 5,90

n 10 28

Fiorlnqras i3stolopifera

In tabel 7 taan voor Fioringrae do resultaten van hot knippen, zowel year
2 2biomasoa aan blaadjo per ri als voor hoeveolheid eiwit per in , sainongovat, Oij

dee soort bleek er van de goknipto dolen uiteindeljk ineer materiasi aan green

blad a?gohaald to warden dan van do ongoknipto deleri (totalo hoovoelhoid biornassa

5% hogor), rnar hier ua goon sprako van eon signiricant vorochil (t= 0.55, 0,5<

p<O.6), Wet botroft do productie san siwit in hot bled block do ineatrogel van

knippon zoer stork stimulorend to zijn. Per in2 word op do goknipto delon mear

liol'st 35% moor oiwit in do groeno bleadjes vastgesteld dan op do ongemanipuloer—

do en onbegroesdo delen,

label 7 Hoeveolhodon son bled (g droog matoriaal.ni"2) on oiwit (g.m'2) van

Fioringras op hot bewoide gedeelte, onbograsod door waterwild, op

geknipte en ongeknipte dolen

Hoeveelheid bladmatoriaal Hooveelheid eiwit

geknipt ongoknipt geknipt ongaknipt

0703 2,59 0,74

2103 4,00 1.47 —

0704 6.21 — 1.32

geknipt

2504 26.26 37.03 5.57 6.74

Tot x 39,06 37.03 9.10 6.74

SD 9,23 9.57

n 10 20
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Tot duevir is steeds eileen g.sproksn over •iwitgehaltse in di bleadjes, odat

bIJ all. standaardeetingsn uitaluit.nd groin bled gamonsterd ward. Os na te gean

hoe bslsngrUk flu hat bled ii voor di siwitopsiag in di plant, warden op 18 april
in di bewaide en door weterwild begreseds gedselten van zow.l Kweldsrgrss ale

Fioringras bleadjss, stsngsls in wort.le gisehiiden vsrzaaild voor eiwitb.palin—

gin. Di reeultatin hiervan steen sanng.vat in tabsi 8. WJ Side grecian blIJkt
hit gehalt. can ruw eiwit in hit bled inderdeed duidelilk hoger t. zjn den in
di overigs plentdelen. Voorel de ondergrondse delen bl*en sliohts w.inig eiwit

te bevetten, weeruit sag worden e?gilsid dat di grootets hoiv.elhsden door di

plent.n uit di grond opg.nosen stiketo? bovengronde g.brioht worden. Os ian idea

te kr)gin van di absolute hosve.lhsdsn bovengronds gibr.chte stikst.r (o.g.rs—
kind near gressen ruw eiwit per .2) en de verdeling hiervan over bled en stengel

is voor Side graeeoorten in tabel 9 wairgegeven, hoiveel droge eta? er per .2
san bled en et.ngel was op 18 april (wannier ook ongavier di pick van di begre—
zing valt) en heaved gras aiwit per •2 dit bevatte. Osdet di gewiohtevsrhouding
bled/et.ngel btJ Side eoortsn ook nog grot.r is dan 1, blljkt hat bled verreweg

di belangrtjket. eiwitbron t. zjn, die voor grezend waterwild bssohikbeer is.
RI] Kwsldsrgree in Fioringras is rsepeotiev.lI]k 68% en 59% van hat bovingrónds
eanwezigi stiksto? opgsslegsn in hat bled.

Tebel 8 Eiwitg.heltss van bled, etengel an wort.l bi] Kweldergrae en rioringres

bled stingel wortel
C.wioht.peroentegi Kweldergre. 33.5 20.1 9.6,

ruw eiwit Fioringres 29.3 21.5 10.7

label 9 Abealute hosv.elhsden bovingronds gebrecht. atiksto?, uitgedrukt ale
greasen ruw siwit par

2, in bleedjes en stengela op beweide en bsgraeede
delen (18 april 1983)

Hoeveelheid drags eta? Hoeveslheid aiwit
—2 —2(g.e ) (g.e )

Kw.ldergree bled 9 3.02
stsngsl 7 1.41

TOTAAL 16 4.43
Fioringree bled 18 5.27

st.ngsl 17 3.66
TOTAAL 35 8.93



Figuur I a.1 b Vegott.iekamrt vsn Schildhoek en Prnpusp1aat met daarop

aangeqmven do wal en niet door pinkon bewoide yedeelten,alemede de

locatioo wan de exc1ouroe tegen waterwi1dbeyrezing Untloend aen JIisser,
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Figuur 2 Begrazirigadruk van waterwild op Kweldergraa Puccinellia maritima
in de loop van hat vroage vuorjaar(1983),naar Loonen in prep,
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Figuur 3 Beçjrazingadruk van waterwild op Fioringras rostis 8tolonirora
in d loop van hot vroege voorjaar (1963) ,naor Loonan in prep.
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Onderschri?tan bij de Liguron 4 a tot an mat 7 b ( blz 19 t 22 )

Fiquur 4a 8iomassa ean groene bleadjee in da loop van hot vraege voorjaer

van 1983 bU Keldergras Puccinellia maritime, onbeieid door pinkenG

( 95 % batrouwbaarheideintervollen)

Figuur 4b Iiarloop van gehalta ean ruw aiwit in voorjear 1983 bij Kielder

gree Puccir,alliamer.itirna , onbeveid door pinkon,

Figuur 5a 8iomasoa aen groona blaadjea in do loop van hat vrcega voorjaar

van 1983 bj Kweldergrae Puccinollia_mar.ttime ,bawaid door pinken0

( 95 % batrouvbaarhojdajntorvailen
)

Figuur Sb tdorloop gehalta aan ruii oibsit in voorjaar 1983 bij Kwolclergras

Puccineilla maritime , booid door pinken0

Figuur 5e Biomesea aan groene blaadje in do loop van het vroega voorjaar

van 1983 bij Fioringras 1tis stolonif'ore
, oribowaid door pinker-i.

( 95 batrouwbaarhoidsintorvallen )

Figuur 6b Verloop gehalta ean ruw aiwit in voorjaar 1903 bI) Fioringras

gieetoloni?ara , anbeweid door pinken.

Figuur 7a Biomasea ean groone blaadjes in do loop van hat vroago voorjaar

var-i 1983 bj Fioringras tie 8toloni?era 9bowoid door pinker-i.

( 95 % betrouwbaarhojdsjntervallan
)

Figuur 7b Varloop gehalte ean ruw aiwit in voorjaar 1983 bj Fioringraa

e_stoloni?era ,bewaid door pinkan.
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n9ro s Kwer9rcis
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Diacuasia

Bj vargulijking van de standing crop grafiakon van Ka1dorgras an Fioringras

valt op dat bij baida soorten cia bagrazing dour Smiontan allean in april

leidt tot aignificante standing crop varschillon Oak vindt b boida

soortan do grootats produktie pleats in doze maand,

Hoowol do absolute produktis (prod, aan blaedjas +gaschatte prod. aen

stengoltjes) in meart an april niet zo groat is; voor Kwoldorgras 13 % en

voor Fioringrea 11 van do zomorse produktio gomoten door Schulto & Dijkatra

(1983) , is do ralatiova produktio in doze tUd van hot jaat aanzianlijk:

do standing crop aen bleadjea nam in do beweida situatie bU Kweldergras too

met eon factor 10 an bj Fioringras mat eon factor 45 ,

Uit do siwitgr&'iokon bfljkt dot in do beweide aituatis Kweldergras eardor

eon pik bereikt dan Floringras.

Dit varklcart mogekljk hat rait dat do begrazingodruk door Scnianton ,aan cia

hand van keutels vastgosteld, in meart op hat Kweldargroa hager was dan op

hat Fioringras.

Opvallond is dat cia gematon oiwitwaarden cit seizoen hogar liggen dan do

waardan die door Prop&Smits (1983) in hat von9 ooizaen gametan warden.

Toen,voorjaar 1982, baroikta Kweldergras z'n piak van 28 % aiwit in

fobruani en Fioringrae had mat 27 % in begin rnaart z'n hoogste oiwitwaarde.

Daze varachillen mat do aiwitwaardan ult cit seizoen (3035 % ) kunnon

niogalijk verkisard warden uit jsenlUkso echommelingen ondar invload van do

wearoituatia in do winter on hat vroogs voorjaar. Oat do varochillon door

eon andere bemonotonlngswUze zl)n varoorzaakt Ujkt in cit gavel uitgaelotan.

Ult hat work van Prop & Smite (1983) blijkt vender dat In '82/83 do

Smienten eon voorkeur haddan voor hat gabled dot flu voor do pinkeri afgeeloten

is,het onbaweide gabled. Do duidelijke voorkaur van Smionteri voor het

bewelde gadoelte in cit seizoen moat duo varklaard worden uit hat effect

van daze bewoiding en Ia goon gevoig van eon "plaata—voorkeur" in hat

algameen.

Do afl'ectan van de beweiding die invloed kunneri hebban op do Smienton-

begrazing zUn:

Do door one geconstateerde eiwitverechlllon; hot eiwitgahalte

is eon eleutel—factor bj do voadselkeuze van grazend

waterwild (relatief slecht vorterende herbivoren)

(Prine & Ydenbeng 1978, Nattoon 1980 )

Do verachillen in zichtbaar wateroppervlak; hoewal do

grondwateretand in hat beweide en onbeweide gedeelte even

haag waa ,boven hot maaivold, waa van hat water In hat on—



bewolde gedeelte weinig to zion torwjl in hot bewoide

godoelte allee "blank" stond. Do greta hoevaalhaid dood

materiaci in hot onbewoide gedelte is hiar do oorzaak van.

Voor Smienton lijkt hot "blank" staan eon bolsncirikG ?actor

year bograzing to zijn. (Rjnsdorp 1982, Prop & Smite 1933 )

Vorochil in boschikbaarheid van do oprioten ;
in hot bweido

gedeelte zijn do oprieten kort on gomakkolijk of to grazen.

In hot onbewoido gedoelte zJn do sprieten langer on moor

verooholan tusson hot dada materiaal,mooiUjker manipuieer

boar door platliggen bU begrazing (Owen 1973)

Rochtopstaande eprioton zljn waarochUnflik hat best bograas

bear ( mond mod. 11 van Earden )

Aan do lactate tuco offocton hebben we zol? goon ondarzoek godoan on zjn

hier duo niouw in do discusie.

Dat in hot onbowoida godoolto nag wol enige begrazing door Smionten op

Kwoldergras hoo?t ploatogevondon en niet op Fioringras hoeft mogolk do

volgendo oorzakon

Eiwitgohclta van obowo1d Kwoidergras is hager don van

onbeweid Fioringras.

Kwoldergras wordt ,vanwoge do hogore voadingawaardo ,

woorschUnlijk tech ci gopreroroord baven Fioringras

( Owen 1973 ),

Begraasbaarhoid Kwoldorgrasspriatefl boter den Fioringras—

sprieton minder lange on neer rechtopetaande sprioten,

— Kwoldorgras groeit in do lagero nattore delen en water

be!nvlodt do Smiontonbograzing.

Do uitgevoorde knippree? hoof t eantal baeionde rosultaten opgelevord.

BU Kwoidorgree troodt eon signifIcant verochIl in produktio op on b)

Fioringras was goon aprake van eon significant vorschil

Vorondering in produktIo wordt boThvlood door de begrazingointefloiteit.

Eon geringo bagrozingaintenslteit ken eon produktieverhoging tot govoig

hebben terwiji toenomende begrazingointoflaitoit loidt tat produktie

vorloging (Hubert et ci 1981 ) , Voigone dit model is hot Kweidergras in

do knipproef Zwaar "begracod" moor Fioringras nag nist.

Door verochil in gavoelighaid veer bograzing kunneri binnen eon bograzinga

systeom verochuivingen optrodon in do competitie tuesen soorton ( ftiexander

& Thopsan 1982, Owen & Wiegert 1976 , Stenseth 1978 ).

Zo zou men verwachten dat hot minder gevoeligo Fioringras 018 gevoig van

begrazing ton opzichte van hot gevoelige Kweidergrae eon steeds gunstiger

concurrentiepositie goat inremenQ



2 7—

In hoeverre echter do intonsiteit von do Smionten—beprazing en ook do

later in hot jour optrudende bagruzinq door pinkon verg&lijkbaar is met onze

knp—intonsiteit is moeilmjk no to goon • Hierdoor kan ouk niots zekere

wordon gezeqd over hot effect van do Smiontonbeqrazing an do pinkon

bogrezing later in hot joar op do competitie—verhouding tussen Kwoldorgrsn

on Fioringras,
Ondanks hot bU Kwoldorgrao optredonde effect op do produktio bfljkt dat door

knippan ('begrozon") moor otikoto? per opparvlekte—oenheid bovon do grand

komt dan in onbeqraaodo oituotie0 Dit is voor herbivore dieron eon
belancmrijk gogeven (1atteon i9ao) Hat affect van bograzing blijkt eon

varhoging van hot stikotofgehalte to zjn: do kwaliteit wordt longer op

pail gohuodon of zelfo tcjdefljk vorhoogd.

Eon derdo rasultaat van do knipproof is dot aan hot sind do aiwitwoordo

onder die van do door Smionten begraasde vegotatie zakt, Er lijkt dus ale
gevol) van do zer hoge stiketo?produktio door hot knippen sorder uit—

putting op to treden van hot vormogen stikstof boven do grond to halen,

Oft o?foct is voor herbivoren ook von belong: manipulatie van do voodsol—
bron blijkt mogelSjk to zjn moor niet aindeloos. Er is eon grens aan do

mnogeljkheid do vegetotie stikatof—rjk to houden.

In dit verband zijn do gogevons van Schiermnonnikoog interessant. Hier

handhaaft zich ondanks zoer zwaro begrozing eon hoog stikstofgehalte in do

blaadjos van hot Kveldergras. Hier zou hot verachil kunnon liggen tuosen

do regelmatig ovorstroomde zoute kvelder en do zoate Schildhoek—situatio;

op do keoldor is or door ovoretrorningen mogeljk moor stiksto? beschik-

boar dan op do Schildhoek.

Hiorbj moat vol warden opgomerkt dot do plaggon van do knipproof gestaken

plaggon wersr die steeds wear warden toruçjgazot op hun oarspronkelUke

pleats, Oft betokent dat do wortel—contacten naar buiten do plag efgosneden

weren. Dit zou mogelgk van invloed kunnon zSjn op do aenvoor van stiketof

vie do wortele zodat do planten op do plag snalier uitgeput raken,

Do varkregon gegovons over do produktle on conoumptia van Kweldergras en
Fioringras in combinatie met do keutelteilinqen (Loonon in prep.) maken hot
mogelijk to berekonen hoeveol plantoardig matoriaal or is geconsumeord per
gotelda Smiente—keutel( do hole periode samen genomen ),,

Joor hot Kweldergras is dit 1,26 gram drooggewicht per koutel en voor hot
Fioringras is dit 1,35 gram per keutel. Ult do literatuur weten we dat
eon Smiente—keutel droog gemiddold 0,22 gram weegt ( Rjnsdorp 1982 ),

Dit zou betakenen dot do Sinienton eon verteringaef?icintie van 85 %
zouden hebben • Dit is beslist to haag. Hioruit kunnon we concluderen dat,

bij eon aengenamen keutelgewicht van 0,22 gram en eon verteringsefficiJntie

van 42 % (Deinum 1979) er op hot Kweldergras slechtn 42 % en op hot Fiorin—

gras 39 % van do keuteis die or zouden moeten liggon oak werkelijk aanqo



trof'fon zjn. Eon vorkiaring hiorioor liqt moor op hot terrain van do

Dier'oecOlOgiC Er is hier ochtar duidelijk sprako van eon discrepantie,

Daor do 5rniontenbegrad-ng 'a naehts ploatsvindt or; hot niet bekond is

hoevoel Smienton or yeduronde hooveel tjd op do Schildhoek hobben

go?ourageord ]Jjkt hat zinvai do draagkracht par hoctaro voor maart on

april to borekanon vanult do verkroqen qogavono over produktie on

consumptie Hiorbtj nomen we can dat eon Srniant ongevaar 11 van hot

lichaamegawicht aan droog moterical par dog nodig hot't( omgorokend uit

3otgongeqovofls ,Dijkstra & Dijkatro do Vliogor 1977 )

Oft betokant eon dagoUjka bohoe?te van 33 grain droqe stof
Do consumptie van hot bewoide kwoldorgras in rnaart en april was 127,2

kilo per hectaro • hioruit volgt dot hiarop 127200 1526 Smientdagen

per ha zijn doorgehracht
'Joor Fioringras was do consumptie 183,5 kilo per ha on op dit vegetatie
typo zijn 2201 Smientdagan doorgobracht.

Uit do produktie/coflsumPtie cj1'ers blijkt dot ondanks bograzing door

Smionton or nog notto produktio is gowst, Hieruit zou kunnen worden

geconcludeord dat do maximale draagkracht niet boraikt is dit voorjaar,

Draagkracht moot ochter gezian wordan sb eon soort evenwichtoituatie

tusoen produktio en consumptie ( Caughbsy 1980 ) , waardoor hot niet zoker

is or do maximoba draagkracht pas bereikt wordt abs do totale produktio

wordt opgagaten.

Samenvattend kurinen we stollen dot hot bewaidings-experiment op do Schildhook

al no een jear eon duidelijk et?oct heoft op do vogotatie en dat dit voor

do Smiont eon positie? e?I'ect is. Do begrazingadruk op hot beweide qedeelte

is echter (nog) niot erg hoog to noemen.

Hat valt to vorwachton dot bij continuring van do bouioiding hot gebied z'n

aantrokkeljkhoid voor Smionton zal blUvon behoudon en ook voor eon eantol

eterk op hoog oiwitpercentage en goode vorteerbaarheid sobectorando water=

vogel in betekenis zal kunnen toenernen zoals bJvoorbeeld voor do Brandgans

on do 1<0 ig an a Armor_albi? rons

Do Grauwe gans die door z'ri zware onavel moor rnogeljkheid heef't tot

mechaniache verwerking van grover planten—matoriaal en doardoor zeif in

steat is om varruiging teqen to goan ,zoals in do oostvaarderspbassen

( Vera 1980 ) zal rninder geboat zijn b1 do beweiding.

Eon verruigde vegetatie zal eon eon eantal andore watervoqelsoorten eon goad

voedsel— an broedgebied verchaf'?en. Dit beatete dient in overwoging

genomen to worden bi) de besluitvorminq omtrent do bewelding in hot Lauwors—

moorgobied,
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