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1.0 Topogratie. geologie en bodes.

Ons onderzoeksgebied saakt deel uit van bet gexterveld, dat in noord—

oost Drente ligt. Se Rondsrug ter boofle van Gieten—Eext vormt de

oost— en bet Rolderdiepje de westgrens van bet Eexterveld. Ret onder-
zoeksgebied zeif grenst aan bet Westerbolt, dit is een vLjftig jaar
oud bronbosje. Ret onderzoeksgebied bestaat uit een aantal percelen
die sasen een oppervlakte bebben van elf bektare, nderde deel

hiervan is begroeid set beide eabosopslag, de rest van bet terrein
is groenland. (voor exaktere terreinbeschrjjving, zie 3.2)
De topografiese situering van bet gebied is 6°42'OL—53°0l'NB.

De ondergrond van bet Westerbolt bestaat ut keilees, dat in de
iliss Ijstjjd is afgezet. Rieroverbeen liggen postglacial. dekzanden

die plaatselljk zo dun sUn dat 4. keilees btina aan de oppervlakte

kost.Het Scbeebroekerloopie— dit jaar werd bet rigoreus "genor—
saliseerd" —beeft sterk bljgedragen tot de wording van dit enigs—
sins golvende landscbap. Ook beeft bet de bodeavorsing beinvloed,

biervan getuigt de plaatselijke aanwezigheid van beekklei afzettig—
en. Sen geologies interessante bodessoort die bier op enkele plaat—

sen werd aangeboord is de potklei. Ret overgrote deel van de bodes

toont een beide podsolprofiel, waarvan door ontginningen de lood—

zandlaag is ondergeploegd en de bruine oerzandlaag oshooggehaald

C Heuveln, 1965 ).

Sen nauwkeurig onderzoek naar de samenstellint, en net ontstaan van

de bodes wordt in 1976 door S. van Wieren verricbt. Daarop vooruit

]opend kan al wel gezegd worden dat de bodes diversiteit erg groot

is.
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1.1 Ret bistoriese kultuurlandschap.

De mens heeft van oudsher de .natuur benut en this ook beinvloed.

Door bet agraries gebruik is er vanuit het natuurlijke landschap een
gradihtrljk histories kultuurlandschap ontst.aan (Smidt, 1975 ).
Op de pleistocene gronden van noord-west Europa is door bet "beide-

]andbouw systeem" een esdorpenlandscbap ontstaan. Nog redelijk gave

voorbeelden biervan vinden we in zuid—west Drente en in het stroom—

dal van de Drentse A.

Doordat de dorpen vroeger zelfvoorzienend moesten zijn, was gemengd

bedrUf een veel voorkomende bedrtjfsvoering en daze kon bet beste

worden uitgeoefend op de overgangs zifles van de hoge naar lagere

gronden; de oudste nederzettingen vinden we dan ook op die over—

gangs ztnes (Brouwer, 1975).

Tegen bet eind van de Midd.leeuwen was bet grootste deal van de boge

gronden beideveld, alleen een klein gedeelte —de as— vlak bLj het dorp

ward gebruikt om voedsel te verbouwen. Op de onmetelijk grote beide—

velden graasden overdag de schaapskudden, die 's avonds naar de pot—

stal warden geleid om daarin de nacbt door te brengen. De vloer
van de potstal was bedekt met heideplaggen, war de schapen bun
mest..en urine op deponeerden. Zo ontstond er na verloop van tiJd

een humus en mineraal rijk mengsel van plaggen en uitwerpselen, dit

mengsel werd over de esgronden uitgereden om de vrucbtbaarheid op

peil te bouden. lilt verscbillende studies is gebleken dat de opper—

vlakte van de beide tien tot twintig maal groter moest zi.jn dan van

de es (Smidt, 1975 en Wilds Planten 3, 1973). Als gevolg van voedsel—

armoede duurde bet tien tot vijftien jaar voor een stuk beide weer

gepiagd kon worden. De belangrijkste funktie van de heide was dat ze

mineralen levurde voor de essen, maar daarnaast leverde ze in be—

paalde streken ook plag6en voor brandstof, en indirekt leverde de

bei wol en vlees. Mt toont dat de hesde niet zomaar sen stuk woeste
grond was, maar daarentegen sen essentile scbakel in de landbouw

was. Tussen de heide en de as lagen de esbosjes, die dienst deden

als veekering, bet bout werd verder gebruikt als geriefhout.

De weidegronden voor bet vee lagen flak bij bet dorp, op de overgang

van de hogs gronden naar bet vochtige beekdal. Vlak lungs de beak

groside van nature bet elzen—wilgenbroekbos, muar dat werd vrtjwel

overal verwijderd.
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Zo ontstonden or drassige hooilanden, madelariden genoemd, die jaar

lijks door voedselrijk water overstroomd werderi,

De ontstaansgeschiedenis van het esdorpenlandschap, werd hier in
hoofdlijnen beschreven om te verduideiijken dat het historiese kui
tuurlandschap ontstaan is door de wisseiwerking: mens—natuur,
Door de antropogene aktiviteit is er een ku1tuurgradint ontstaan,
dat wil zeggen dat de menselijke invloed op het landschap, gerekend
vartuit het dorp, afneemt (Brouwer, 1975 en beeuwen, 1965). Deze
gradintontwikke1irig heeft de diversiteit van het landschap ver—
groot en is daarom mede bepalend geweest voor do biologiese rijkdom.

1.2 edenivanh et Eex terveld,

I-let Eexterveld, waarbinnen ons onderzoeksgebied ligt, was vroeger
eon uitgestrekte heide, waarop schapen graasden met hèt doel most

to produceren voor de omliggende esgronden van Eext, Anderen en Anloo,
Om de gebruik— en ontginningsgeschiedenis van hot dexterveid te
achterhalen is gebruik gemaakt van oude topografiese stafkaarten
(1918, 1929, 1936, 1958, 1970), en van beschrijvende onderzoeken
die er sinds 1945 verricht zija,
Dit zijn: 1, Bodern en plantengroei in het dal van hot Anderense Diep,

verricht door do N,J,N, Van Andel en Waterbolk, 1945,

2. De samenstelling, verspreiding en bodem van de Neder—

landse heidegezelschappen, Do dmidt, 1961.

3, 1-leideterreinen in het Bexterveld, N.J.N, Rash, 1966,

4. Eexterveld, derdejaars kursus Planten Oecologie, Koops

en Brouwer, 1972.
5. Vegetatiekaart 1:1000. Laboratorium voor Planten Oeco1o

gie. Bakker en Masselink, 1972,

6, Onderzoek naar beweiding als natuurtechniese beheers-
moatregel op hot esterho1t, Laboratorium voor Plariten
Oecologie, Do Bie, 1976,

Do oudste kaartnn tonen ons (zie figuur 1 ) dat et Eexterveld

tamelijk vochti g was on dat or hehaive hei do ook vochti go gras1arden
en veengohiehen aanWe'zig war en • hi eraafl herrnnerern hot °°h aanwezi go
cheebroek en Kienveen, Do kaart van 1918 (ale fihuor 1) toont oat
or toen no niets onthonrien was nnaar dat er boon at viol ptannen
voor wnren is at to leiden uit do ingetekeride pereeelsgrenzen In
dvi Let he
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Op do kaurt van 1929 zijn enkele ontdonnen percelen, eneen grater

aantal in do toekomst te ontginnen percelen aangegeven. e kaart

die gebaseerd is op do verkenning van 1936—37 toont ons eon totaal
ander beeld: do hele buitenste strook van het veld is dan op de
schop genoinen, aUeen tondom hot Scheebroek is 60 hektare woeste
grond overgebleven. Doze 60 hektare is door Van Andel en daterbolk

in 1945 onderzocht en als buiten gewoon waardevol aangemerkt. In

die tijd, zo aelden ziJ, word hot gebied al sterk ontwaterd dooruat

het ScheebroekerlOOpje gekanaliseerd was. Dc heidevelden werden
toen al niet rneer beweid of gemnaid. Dc kaart van 1952, die Rash
(Rash, 1966) in zijn versiag publiceert, toont dat do situatie sinds

de verkenning van 1936—3? niet gewijzigd was. Maar do kaart van

1958 (zie figuur I ) illustreert dat er tussen 1952 en 1958 nog

eon groat deal heide ontgonnen werd, de oppervlakte ann heide en

woeste grond werd van 60 tot 14 hektare gereduceerdTot op heden

is de situatie gelijk gebleven.

Het is zeer triest dat nog geen twiritig joar geleden zo'n groot

opperviak met een hoge landschappelijke en biologiese waarde ont—

gonnen cerd, to rneer daar flu niet allen de resterende heide per—
ceeltjes maar ook de omliggende landbouwgronden in handen zijn of
komen van Staatsbosbeheer.riet is eon wel haast algemeen geldende
regel, dat do minst toegankeLke en minst vruchtbare gebieden riot
laatst ontgonnen werden en flu als eerste warden afgestoten arc
hun logo landbouwkundige saarde. Veel van die afgestoten iandbouw
gronden omen in bedeer bj riatuurbescnermingsinstanties,

Dat we rim do eerste ontginning nog met eon
zeer waurdevol gebied te oaken hadden b1ikt
uit het artikol van Van Andel en 1aterbo1k, 1945.
Dc vogetatie was zeer soertenrijk en gevari word
mis gevoig van dc verocheidenheid van abio

ti coo faktoren en de vole gradintsi Luaties,

ia kwamen or ml lerici kombi naties en gra
driti as voor van: hoog—laag—droog—vochti g

in tilde Planton 3

(1973) wordt no; no I ding gemaekt va n:io

Lao tote s Lroetvegetatic e ale nag to vi ndon

e;5 cu riet textorve]d
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Al het volgende onderzoek is verricht na de ontginning van de

vijf tiger jaren. De Smidt deed in 1961 planten sociologies onder—

zoek en onderscheidde op grond daarvan vochtige en natte heide

die beide de orchideeinriJke variant vortegenwoordigden. Daarnaast

was er hot heischrale grasland en blauwgrasland, deze beide

typen ztjn ontstaan door intensieve beweiding, bet eerste type

op een drogere en bet tweede op een vochtigere bodem. Orchia
deegnrijkeheide wordt alleen aangetrot ten op enkele plaatsen

war de ondergrond uit lee. bestaat.Dit vegetatietype werd
in Ifederland op slechts twee andere plaatsen gevonden, nameltjk

op de Zuideschmark btj Enschede en bij Noorddijk in de Achterhoek.

(Smidt, 1961). Rash beschrtjft in 1966 globaal dezelfde vegetatie—

types en geeft evenmin cals De Smidt gegevens over de groenland—

percelen, die tussen de stroken heide in liggen.

Vanuit het Laboratorium voor Planten Oecologie is de vegetatie

van de heide en omringende groenlanden sinds 1972 jaarlijks be—

schreven, dit om te onderzoeken hoe de vegetatie door het be.-

beer sal veranderen. In de hoofdstukken 2, 3 en 4. wordt nader

ingegaan op beheer en onderzoek.

1.3 Ret Stroomdallandschap Drentse A.

Kenmerkend voor het landsehap van esdorpen en laaglandbeken, is

de grote verscheidenheid aan milieu— en landschapselementen, op

een relatief klein oppervlak. Dc verscheiden heid is ontstaan

doordat er grote verschillen zIJn in het abioties milieu, door de

aanwezigheid van gradinten in bet abioties milieu en doordat de

eeuwenoude ruimteli.Jk gevarieerde landbouwkultuur de variatie in

milieu—omstandigheden nog eens extra vergrootte.(Schimmel, 1955

en Wilde Planten 3, 1973). Maar door optimalisering van de land—

bouw dreigt bet hele esdorpen landschap te veranderen in een mono-

tone kultuurvlakte. let stroomdal van de Drentse A was Un van de

laatste en fraaiste beekdalenstelsels waar die ruimtelljke nog aan—

wezig was. Dit heeft er toe geleid dat voorstanders van natuur—

en landschapsbescherming in 1965 sen gedachtenplan lanceerden

(Staatsbosbeheer, 1965), waarin zij de bescherming van het Drentse A

gebied bepleitten. In die ti.jd waren or al drie ruilverkavelings—
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projekten gepiand, wat leidde tot sen beiangenstrijd tussen de

"natuurbescherming" en het Landbouwschap Drente. De iaatste

publiceerde in 1967 het rapport "Deiiiing Os de Drentse A" (

Drents Landbouwschap, 1967), oat haar standpunt in den kwestie

te verduidelljken. BIJ de beiangenafweging gaven de oekoiogiese,

kuituurhistoriese en this ook rekreatieve waarde de doorsiag:

het stroomdai van de Drentse A kreeg een bescherade status I

Het Strooadailandschap iigt tussen Groningen, Assen en Gieten,

heeft een opperviakte van 2500 hektare, waarvan ongeveer 1000

hektare in handen is van Staatsbosbeheer, llatüurmonuaenten en

het Drentsohe Landschap.(Ernst, in druk). Bet is een histories

kuituurlandschap waarin de landbouw ais vanouds een beiangrijke
rol blUft spelen, maar waarin de belangen van natuur en landschap
prevaleren boven die van de iandbouw. Het beheer van de vex'—
worven terreinen is er dan ook op gericht oat behoud en herstel
van de iandschappeltjke d.tversiteit te versekeren. Len deel van
de gronden wordt onder bepaaide voorwaarden aan boeren verpacht,

behalve de biologies waarde voile en kwetsbare terreinen , die
worden door Staatsbosbeheer onderhouden. Staatsbosbeheer heeft

met het maaien en hooien van de vochtige madeianden bemoedigende

resultaten geboekt: soorten ais de zwarte rapunzei, breedbladige

orchis, noordse zegge en goudveil breiden zich piaatseiijk sterk

uit (Bakker J.P, 1976 in druk). Uitbreiding van deze soorten is

een aanwijzing dat de milieu—omstandigheden vanuit natuurbeheers

oogpunt bekeken verbeteren. Esbepiantingen, houtwallen onderhoud,

bosaanleg en regeneratie van heide op recent ontgonnen grond, zLjn

voorbeeiden van landschapsherstei.

Bet Westerhoit, ons onderzoeksgebied vait binnen het Stroomdai-.

iandschap van de Drentse A. Bet beheer van de reeds verworven en

nog te verwerven iandbouwgronden nabij het Westerhoit, is erop

gsricht oat vanuit de resterende heide weer een root aan

gesioten heideveld te regenereren (voor doeisteiiingen Wester—

hoit zie 3.1).
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in de eerste heift van deze eeuw leefde de gedachte dat je de

natuur aan haar lot moest overlaten, Natuur was per definitie

een niet door de mens te beinvloeden terrein (Vote 1973),

Nu bestaan daar we.l heel andere opvattinen over, Vooral doordat

;e weten dat het Nederlandse landschap al een paar duizend jaar

geen natuurlijk landschap meer is, maar dat het ontstaan is vanuit

de wi sselwerking mens—natuur, Landsch appen ontstaan door deze
wissewerking noernen we : historiese kultuurlandschappen.Deze
landschappen kunnen alleen voortbestaan wanneer de historie se
gebruiksvormen worden voortgezet in de tijd,
Natuur-. en landschapsbeheer definieren we dan als volgt:" de
natuur, het landschap zo beinvloeden dat de verscheidenhejd aan
oekosystemen zo goed mogeli,jk in stand wordt gehouden, 61 vergroot
wanneer dit voor het beoogde doel zinvol is
Het natuurbeheer dat volgens technies wetenschappelijke principes

gebeurt en waarbij niet alleen van beheer en onderhoud, rnaar ook
van natuurbouw en inrichting sprake is, noemt men natuurtechnjek

(Bakker D, 1974), Het empiries veldonderzoek van het Rijks Insti
tuut voor Natuurbeheer en de oekologiese interpretatie van de

gegevens door met name Van Leeuwen en Londo vormen de basis
voor het beheer van natuurgebieden in Nederland. Daarbij geven
studies over de ontstaans geschiedenis van het landschap informa—
tie voor het beheer, vooral waar bet om historiese kultuurland—

schappen gaat.

2 1

Wanneer we nader ingaan op het beheer van natuurreservaten, moeten

we voor de duidelijkheid onderscheid makeri tussen inwendig en
uitwendig beheer
BiJ inwendig beheer streeft men ernaar on de maatregelen waar
door bet te beheren gebied ontstaan is voort te zetteri, on zo

het behoud van de aanwezige biologiese rijkciommen te verzekeren,
Voor de Nederlandse situatie hetelcent dit in be ineeste gevallen
bewu st ingrijpen met beheersmaatregeien mis maaien, beweiden,

8
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flnden, bakken en plaggen. In bepaalde situaties is bet wense—

lijk om te kiezen voor de maatregel "niets doen?

Bebeersmaatregelen moeten kleinschalig worden uitgevoerd, zo

zal men een uitgestrekt beide terrein nooit in 4n keer bele—

maal afbranden en een rietveld niet in 4n keer maaien, omdat

do habitat van bepaalde dieren anders tLjdelLJk helemaal uit die
omgeving verdwljnt. Mi uitvoering van bet beheer kunnen ook be—

paalde plantensoorten ttJdelLjk verdwijnen, er moot dan steeds een

terreindeel overblijven dat ala genenreservoir dient.

2.2 Uitwendi bebeer.

øet uitwendig bebeer heeft te maken met do terreinkeuze, de

bescherming van bet terrein tegen storende invloeden van batten—

af en met de inriobting van totaal nieuwe reservate (VoGte, 1973).

De biologiese waarde, bet oppervlak, do omgeving en de boudbaarbeid
van bet gobied bopalen de terreinkeuze. In veel gevallen, vooral

bij kleine reservaten is bet tocbhies en financieel moeiltjk om

het effekt van storende invloedon ala, eutrofiiring, biocidon,

grondwaterverlaging en overmatige rekreatie binnen bet reservaat

to voorkomen. Do beste waarborg tegen uitwondige stpringen is

hot veiligstellen van grote oppervlakten, zoals dat gebeurde biJ

do instelling van bet Stroomdallandschap. Do invloed van uitwen—

dige storingen is minder wanneer bet natuurgebied hoger ligt dan

do omgeving, zodat stoorstoffen niot met oppervlakte— on grond—

water kunnen inspoelen. Eon bufferztne kan in bepaalde gevallen

bet inwaaien van stoorstoffen beperken on rokreanton opvangon.

Door aangepaste kultuurtochnioso maatrogelen kan soms do water—

buishouding van hot resorvaat onafhankolijk van do omgoving gore—

gold wordon.

2.3 Kilioubouw.

Milieubouw is eon bijzondero vorm van inwendig bobeor. Eon doel

van do drooggelegde grondon in bet Ijssolmoer, do voormaligo



auwerszee en et Deltagebied kregen en krijgen in de toekomst
do bestemuing natuurgebied, deze bestemming heeft en krijgt ook
een deel van de niet rendabele landbouwgronden. Droogvall en en
ni et acer agraries beheren zijn plotselinge veranderinon,
plot selinge veranderingen leiden tot de ontwikkeling van bota
nies weinig waardevolle ruigtekruiden vegetaties (Oostervelcl,

1976). On de sneiheid van verandering te vertragen wordt or bij

de riieuw in te richten gebieden gebruik gemaakt van sterk

dynamiese beheersmaatregelen, de intensjtejt van de maatregel

wordt dan geleidelijk aan verminderd. Er wordt gebruik gernaalct

van beweiden en maaien, Een extra moei1ijkieid bij de inrichting

van de voormalige landbouwgronden is dat het oorspronkelijke

boclernprofiel veranderd is door ploegen, dat er scherpe perceels—

grenzen zijn en dat de mineraalsamenste]Jing van de bodem door

F-jet jarenlang toevoegen van kunstmest veranderd. is. De omkering

van het bodemprofiel is irreversibel, de scherpe grenzen die de

voormalige percelen markeren kunnen, wanner het gebied in z'n

geheel beheerd wordt, vervagen,

Bli de inrichting van voorrnalige landbouwdronden tot flatuurgebied

wordt veel aandacht besteedt aan de afvoer van de eertijds antro—

pogeen toegevoegde kunstmeststoffen, In de zeereepduinen op

uostvoorne heeft men Proefonderviridelijk do reaktje van be natuur--
lUke vegetatie op kunsteest onderzocht (Adr'janj, 1970), Na de
toediening van stikstof, fosfor en kaliurn op bet niveau van
landbouwwaarden bleek de Soortenvarjatie te verminderen en be
bedekkiflg door grasmen toe to nemen, Volgens fhitehead (1970)
kunnen grassen stikstof efficinter benutten dan de niet—grassen.
bet hole robleem condom de eventuele relatie: soortendjversjtejt.

kunstmestCift is nog lang niet opgeholderd, Ondanks dat, /ordt er
near gestreefd on do beschi kbare hoeveelheid antropogeen Loege—
jj ende mineral en door middel vri natuurtechni esbeheer of to voeren,
Doze 'iii neraalafvoer noemt men ye ralin ken weinig toegepaste
riiant,regel is hot afplaggen van de bovenlaag, de ingreep is erg
nrijpend c-n arbeidsintensi ef. Op bet )'Jesterholt wurdt or eel

afplaggen gexperimenteerd

ic)
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aaien met als doe! verschraling, wordt, in de meeste gevailen

toegepast, want met het maaisel worden er in de loop van jaren
ook mineralen afgevoerd, en in bepaalde gevallen nadeiig ge.
vo1 van maaien is dot de scherpe grenzen blijven bestana, en dat
over bet hele terrein hetzelfde gedaon wordt, Bovendien is maaien

arbeidsintensief en this kostbaar,

On kosten te besparen en de heterogeniteit in een terrain te ver-

groten wordt de beheersmaatregel din steeds nicer toegepast.
Dc voordelen van extensieve beweidirig Zijfl groot mits men ten be—

hoeve van de natuurlijkheid en kostenbesparing, harde rassen ge
bruit die nauwelijks verzorging behoeven en die hat hele jaar

buiten kunnen blijven. Oosterveld, de projektleider van net lande-.
luke begrazingsonderzoek, stelt als uitgangspunt voor bet bewej—

dingsbeheer dat:9 bet gedragspatroon van het vee in can gevarieerd
terrein op kleine schaal hetzelfde beeld vertoont als het gectrags..

patroon van onze voorouders in bet landschap; sommige ctelen van

het terrein worden intensief beinvloed door vraat, betreding en

bemesting, andere delen minder"(Oosterveld, 1976). Zo ontstaan
er beinv1oedingsgradinten, die de hterogeniteit van bet tar—

rein, mits de beweiding extensief van aard is, vergroten. Dit

schept levnsomstandigheden voor meer soorten planten en dieren,

Bestaande natuurgebieden die niet mogen dichtgroeien met boom—

opsiag, men denke ann heide, kunnen door extensjef grazende dieren

onderhounen worden, Bij nieuw in te richten reservaten kan men

veranderingen in de vegetatie vertragen door in eerste instantie
intensief en goleidelijk aan extensiever te beweiden. Men verwacht
met extensi eve beweiding op de voormalige landbouwgronderj ceo af—
wisselend landscap van open ruirten en boskomplexen te kunnen

kreen (Oostervnid, 1976), Veel gebieden in de gematigcte streken
hebben von nature de nei ging te evolueren tot bos, de grazende
dieren zullari bosopsiag in bepaaide terreingedeelten tegengaan,

Dc veebezetting moet dan we! zo laag zijn dat xc niet alle bosop—

slag Lerugdririgen bet is geenszins mogelijk om beweicing ovorai

toe te passen, voor de vochtige soortenrijke hooilanden die be—
staari bj de gratie van maaien , is beweiding niet man to

dcv ale n



jn z'n algemeenneid is bet zo dat do beneersrnaatregel in eeri
gebied afhankelijk LS van de terreingesteidhejd en van net
gesteide doelG Bij veel vormen van beheer kan men nog niets
zeggen over bet uiteindelijke resultaat, orndat bet natuur

techniesbeheer pas sinds eeri tiental jaren bewust wordt toe
gepast, On de effekten te leren kennen is bet dacrom van groot
belang om een eennaal gekozen maatregel gedurende lange tijd
voort to zetten en nauwlettend te volgen, door hot maken van
vegetatie bescnrijvingen en het opteken van de rnaatregelen
in eon archiefe

Om meer te weten over hot effekt van versehillende beheers.-.

maatregelen op de vegetatieoritwjkkeljng wordt er op verschj1
lende terreinen door hot hele land, onuer andere op het Wester—

bolt, met beheersmaatregelen gexperinienteer, Universjtejten

en het Jks Instituut voor Natuurbeheer verrichten wetenschap.-.

polijk onderzoek in een aantal van dergelijke gebjeden.

12
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3.0 Beheer van hut Wosterholt,

In bet Gedachtenpian (1965) stoit Staatsbosbohoer zjch tot doe).

om op hot Eoxtorveid in de nabijhoid van hot Wostorhoit on Schoo-.

brook, rondom do reeds in haar bozit ztjndo niot ontgonnen torroin—

en, do omliggondo landbouwgrondon to ververvon. Uiteindelijk vii

Staatsbosbehoer dit dan als Un groot gobiod zodanig gaan bohoron,

dat hot iandschap van voor do ontginning zo dicht mogeiijk bonadord

wordt, Op hot moment zJJn daarvoor nog niot voldoondo grondon aan—
gekocht on richt hot bohoor zich ondormoor op hot ondorhoud van

de bostaando hoido. Op do voormaligo iandbouwgrondon vordon eon
aantal natuurtochnioso maatrogoion, dio mooton loidon tot do rogo—
neratio van oon hoidoachtigo vogotatio, naaot olkaar uitgotost.

3.1 8ohoorsdoolstollingon voor hot Wostorho],t.

Kort goformuloord is do driodoligo dooistoiling voor hot Wostorholt

on omgoving: 1. ondorhoud van do bostaando hoido

2. rogonoratio van oon aanoongosioton hoidoachtigo

vogotati o.

3. wotonschappo1k ondorzook aan vorschiilondo natuur—

tochnioso maatrogolon.

3.2 PorroinboschHjving.

Voor do overzichtoltjkhoid ondurschoidon we in hot botroffondo gobiod

drio blokkon: zuid, noord on oost (zio figuur 2).

Hot zuidbiok hooft eon opperviak van 5 ha+, vaarvan 3.5 ha heido met
bosopsiag on 1.5 ha grooniand. ('allo opporviakton b%J bonadoring).
In do heido grooion eon aantal zeldzamore plantensoorton, daarom
hooft mon hior gokozon voor wintorbowoiding. In do winter on hot

vroogo voorjaar wordt do borkon opsiag door do grazors torugge—

drongon on dosbetroffondo pianton wordon zomors niot in hun mit—

wikkoling gohindord.
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Dc berkenopsiag op de heide is enkele malen door een werkkamp
van het Instituut Voor Natuurbeschermiflgseducatje

verwijderd,

Sinds december 1973 wordt bet zujdbiok beweid door 13 Schoone
becker schapen; de jaarlijkse grasprjo loopt van okteber tot
en met april. De 1,5 ha groenland wordt s'winters door dezelfde
schaperi beweid en én maal per 3aar, in juli, gemaaid en het maai—
sel afgevoerd.

Het oostblok is oude heide die tegen bet Westerhoitbos aanligt,
in de ontwikkeling wordt nauwelijks iflgegrepen, a11naf en toe
een stukje gebrand o,a, in winter 1976, In deze heide liggen
ook nog twee voormalige akkertjes van O,5ha elk, deze akkertjes

wordenal tien jaar lang in juli gemaaid en het maaisel afgevoerd.

Het noordblok is ons onderzoeksgebied, Het terrein is 11 ha groot,
niervan is 8ha groenland dat deels gedonijneerd wordt door pitrus
en 3 ha is heide met bos.

Anderen
I n oni t ioksgebied

sciiaal 1: 12500

scheebroeker---
to op je

noord—-
btok

Z UI d -—

blok

oost---
btok

Eext

heide

bos

Ph} kutuurtand

zandpad
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F'iguur 3 :'ft een globaal beeld van do vegetatje een gedetai1
leerde vegetatiekaart van 1:1000 die de terreinsituatie van okto.-

ber 1972 weergeeft ligt ter inzage op het Laboratoriurn voor P1ant
en Oecologie te Haren, Van de agraries beheerde percelen zijn de
twee smalle stroken groenland in het noordoosten tot1967 bouwland
geweest, en daarna evenals de overige kultuurgronden als groen
land beheerd. Het beheer van de groenlanden was waarschijnhijk hooien

en beweiden met jongvee, Na de aankoop die in 1967 begon, zijn de
gronden niet meer bemest, wel jaarlijks gemaaid en hot maaisel afge..

voerd. Dit beheer word gevoerd tot en met zomer 1972. In oktober

197? werd het terrein omrasterd om beweiding met schapen rnogelijk te

maken. Het raster is zo geplaatst dat er aan de oost- en westkant

een deal niet beweid wordt, dit om do invloeden van beweiding te

vergelijken met plaggen, maaien en niets doen.

De schapen zijn van het Schoonebeker type, dit is een kruising tussen

het Drentse en Veluwse heideschaap, Schoonebekers preferereri heide

afgewisseld met groenland (Van Wijngaarden en Oosterveld, l972,
zij zijn daarom zeer geschikt voor dit terrein,
In het voorjaar van 1973 waren er 35 ooien plus hun lammeren en
cen ran. Tegen het eind van het voorjaar en aan het eind van de zo-
ncr wordt het aantal lameeren verminderd, In de winter van 1974-75
waren er 25 ojien. In april 1975 telde do kudde 22 ooien, 33 1amme
ren en nen rem. Na de Pinkstermarkt van 21 mei waren er 22 ooien,
14 lamnieren en een ram, Vanaf dit tijdstip nag worden aangenomen dat
nan lam ongeveer evenveel konsurneert als eon vo1wasen scheap (de
}3ie, 1976).

Dci de verand;ringen in bet terrein onder invloed van verschillende
beheersvoruen te kunnen vt:rgelijken, werd. hot t.e onderzoeken gebied
zodanig gekozen, dat de uitgane:situatie tamelijk homogeen was (voor
homogeniteit lie 6.3,3), De omgrenzing van bet onderzoeksgebied
werd vastgesteld met behulp van een vegetatiekaart uit 1972 (Bakker,
1972). De grenzen zijn breedomlijnd aangegeven in figuur 3. Vermeld
dient te worden dat monstering voor de zaadverspreiding en beschrij...
ving van de vegetatie ook buiten hat omlijnde terreindeel verricht
ward, Het begraasde deal is onderverdeeld in yak 1, 2, 3, Do grenz.
en zi,jn nog aanwezige greppeltjes,
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Figuur met legenda geeft een overzicht van de beneersregiues bul-
ten hot kiek, jet Zijn alie percelen die op verschillende tijden ge
maaid worden: én of twee rnaal maaien, zowel met als zond:r stik
stof beoesting en n perceeltje werd in 1973 afgeplagd en daarna
jaar1iks gemaaid

Er nioet wel vermeld worden dat Staatsbosbeheer de afgesproken be
heersmaatrogelen niet altijd konsekwent uitvoert.Het zuidblok (zie
figuur )), met als maatregel winterbegrazing is gedurende do hele
zomer van 1975 beweid door 30 schapen en tijdelijk ook door 4 geiten
De maaipercelen in het noordblok die tweemaal gemaaid moeten worden
zijn in 1974 en 1975 slechts n maal gemaaid, de reden dat we de
vegetatieontwikkeling op deze percelen niet konden vergelijken met

de nmaa1 to maaien perceeitjes. Bovendien zijn aile te rnaaien per

celen te mat in het seizoen geinaaid, namelijk eind juli in plaats

van begin juli,



A = afgeplagd, 19?3, maaien en afvoeren in juli

C = maaien

I) rnaaien

N = maaien

F inaaien

G = maaien

ii = maaien

I = manien

3 = maaien

K = rnaaiefl

L maaien
lvi rnaaien

en afvoeren
en afvoeren
en afvoeren
en afvoeren
en afvoeren
en afvoeren
en afvoeren
en afvoeren
en afvoeren
en afvoeren
en afvoeren

in juli

in juli

in juli
in juli
in juli

in juli
in juli

in juli
in juli

in juli
in juli
in juli

N geen aktief beneer

Figuur1+ Dc beheersregirnes bui ten mt hek(net op seDan 1)
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B = maaien en afvoeren
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en september
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i x per jaar bemesting
met 50 kg N/hat
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4,0 Vraagstelling.

Zowel op bet bewoide ala bet te saaien terreindeel wordt getracbt
de hooveelbeid mineralen in de bodes to verntinderen. Si] ntaaien wordt

er jaarlijks een groot deel afgevoerd, terviji bE] beweiden bet groot—

ate dod van bet gograasde gowas veer torugkost in de voni van seat

en urine. Yorwacht wordt dat er jaarlijka uit hot gesaaiae systeos

veel seer voodingastoffon verdwljnon dan uit bet bowoide syatoos.

Het oerst doel van de vraagstelling luidt dan:

Worden bi] bet saaibeheer jaarl)jks seer sineralen afgevoerd

dan blj bet beweidingabeheer en hoe groot is btJ benadering in

beide gevallen die afvoer ?

N.B.l.Aangezien niet alle sineralen bepaald kunnen worden, si]n

twee belangrijke voedingselosenten gekozen os ala indikator te

dienen, namelijk stikstof en fosfaat.

N.B.2.Het is niet do bedoeling Os eon balans op te stollen van de

sineraalcyklus, ook is bet niet de boedoeling os de versobraling

kwantitatief te seton. Hiervoor zou verstrekkend onderzoek nodig

zljn naar de sineralisatie sneiheden van de verachillende kosponen—

ten in do sineraal cykius.

Wannoer bovenstaande veronderstelling bewezen kan worden is bet

interessant os na to gaan of na drie jaar beheer al verachillen

kunnen worden aangetoond in do potentie van bet abiotiose silieu
os een bepaulde hoevoelheid gewas to produceren. Wanneer bi] saai—

en veol seer voedingsstoffen verdwijnon dan bE] bowoidon zou do pot—

ontio van do bodes os eon bopaaldo hoevoolhoid gowas to lovoron

sterker vermindord soeten zijn dan bij bowoiding. Hot twoodo dod

van do vraagstelling luidt dorhalve:

Is bet na drie jaar beheer al sogolijk om verschillen aan to

tonen in do potontio van do bodos os eon bopaaldo hoevool—

heid gewas to loveren voor hot saai— ten opzicbto van hot

beweidingabeheer ?



Flet dere deel van de vraagstelling luidt

Wet zijn na drie jaar beheer de veranderingn in de vegeta—

tivoor at betreft de soortensamenstelling en hoe kunnen

ev:ntuele verschillen in de vegetatieontwikkeling onder in—

vloed van de beheersmaatregelen maaien en beweiden verklaard

worden ?
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5, C) ner!eI1afvoeLnstandincr2

5.1. Materiaal en methode

5.11 a, Oogsten van het gewas

Om gegevens to verkrijgen over standing crop, produktie moet

periodiek geoogst worden,

Door in hot geoogste gewas de hoeveelheid mineralen te bepa

len kon een indruk verkregen worden van de mineralenafvoer,

Voor hot oogsten is gekozen voor de methode knippen.

Door een aantal kleine knipmonsters te nemen is een goede sta—

tistiese verwerking mogelijk. Het knippen gebeurde met eon

tuinschaar. Fir werden steeds stukjes geknipt van 20x20 cm.,

waarbij gebruik werd gemaakt van een rechthoekig ijzeren raamwerk

van 10x20 cm. wat eon keer werd omgeklapt. De stukjes van

20x20 cm, werden at random gekozen, Steeds werd het te bernon—

steren opperviak verdeId in alle mogelijke stukjes van 20x20 cm,

en werden met eon randomtabel 10 (of ) stukjes uitgezocht die

dan vervolgens tot op de grond werden afgeknipt,

Hot afgeknipte gewas word in plastic zakken gedaan en daags

daarna werden de monsters gedroogd bij 7Q0 C , waarna hot

drooggewicht van do monsters kon worden bepaaid.

b, N— totaal en P totaal bepalingen

ibe aim t ± t ri me tr i es

Ret pricipe van de methodo,
Ret gewas wordt gedestrueerd met behuip van zwaveizuur,sa1icy1
zuur, selenium, kopersulfaat en natriunsulfaat.

Do stikstofverbindingen worden hierbi overgevoerd in nmmonim-
sulfant. Na toevoegen van een overmaat NaOH wordt hot nrnrnoniurn
overgedestilierrd, als NH10H opgevangen in hoorzuur en vervo1
gens door titratie met een zuur bepaald. Omrekening geeft de
hoeveciheid mg Ntot ./g ds gewas (nest)



Princiepe van de methode.

Het gewas wordt gedestrueerd met behuip van H2SO4 en HN0
Na filtreren wordt in een deel van hot filtraat het P gehalte
colorimetries bepaald met behuip van de zgn, molybdeenicleuring.
Omrekening geeft de hoeveelheid mg. P205 / g ds gewas.

5, 1 , 2

enP-totaal.

Viak voordat de percelen door S.B.B. gemaaid werden zijn standing
crop bepalingen uitgevoerd zodat cen goode indruk werd verkre—
gen van de hoeveelheid af to voeren gewas.
Op perceel B werden 10 monsters genomen; op perceel F 5 en op
perceel J eveneens 5, zodat in totaal op het gemaiide stuk
20 monsters werden geknipt.

a. Berekening voor N- totaal

lit elk yak ( B,F,J, ) word van de 10 geknipte monsters eon

mengmonster genornen waar eon N— tot. bepaling in werd gedaan

in duplo. Na mide1ingvan de duplo 's wErden de gevonden

waarden met elkaar vergelelcen. Het bleek dat de gevonden waar—

den dicht b1 elka-ir lagen waarna ze werden gemiddeld tot -n

waarde die de gem. hoeveelheid mg Ntot. / g ds gewas bij hot
maairegiemkarkterjseerde, (ne fig, 6 ) Met behuip van de
gegevens over de horveelheid afgevoerd gewas kon do hoeveel—
heid afgcvoerd g N—tot ./m orden berekend,

ekeiirvr I- t aa1
Pier word dezelfde rrocdure toegepast ale boven beschreven
n herekend werd hoeverl g P205 /m2 met hot gewas word
afgevoerd.
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5.1.3 Bepaling hoeveelheid gegraasd gewas en hoeveelheid graasd

N-tot. en P—tot.. Berekeningsprocedure.

5,1.3.1. Gegraasd gewas

Pen benadering van de hoeveelheid gegraasd gewas door de scha—

pen kan worden verkregen m.b.v, exclosures die na een naand

gemonsterd worden en vervolgens verp1aatst. Er werden drie

exclosures geplaatst. Deze benadering gaat uit van de premisse

dat de graasdruk in het proefgebied overall even groot en

konstant is. Daarmee wordt ook het selektief grazen uitgescha—

keld. Op 15 mel werden in de deelgebieden 1,2 en 3 (fig. 3 enk)
drie exciosures geplaatst van 1,5 x 1,5 m. Na vier weken

werd gemonsterd en de koolen verplaatst.

Blj het monsteren werden binnen de exciosures steeds 10 stukjes

van 20 x 20 cm geknipt volgens de knipprocedure als boven

boschreven ( 5.1.1 a ), Ook buiten de exciosures werd dan

geknipt. Om het randeffekt te beperken werd elk te bernonsteren

opperviak van de rand gescheiden door em strook van 50 cm

breed, Op vier meter van de exciosures werden op elk bemonste-
ringstjdstip 10 stukjes genomen uit e€n stuk van 1,5 x 1,5 m.
10 monsters ook van 20 x 20 cm volgens de random methode
bepaald, Na het drogen en de bepaling van het drooggewicht
werd het gedroogde materiaal bij 50 C bewaard,

I)e kooien werden gezet op 15/5. Fr is in totazi L x genon—
sterd op 19/6

;
22/7 ; 18/8 en 16/9,

Over elke periode werd de hoeveelheid gograasd gewas als volgt
berekend: de gemiddelde hoev€elheid geknipt gewas binnen de
verminderd met de gemiddelde hoeveelheid geknipt gewas buiten
de koolen was de hoeveelheid gewas gevreten door de schapen
(per ojp. ecnheid),

Door sommering van de getallen over de L perioden krgt men bij
benadering de totale hoeveelheid gegraasd gewas per op,
(enheid tijdens de onderzoekpcriode.
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5,l,.2 Berekeriing hoeveelheid ggraasd N—tot.

Voor de bepaling van de hoeveeiheid gegraasd gewas werd op

tljdstippen in en buiten elke exciosure steeds 10 monsters
gelcnipt. Voor de N—tot, berekening werd op elk bEmonsterings—

tijdstip van elke serie van 10 monsters sen mengmonster genomen

war een N—tot, bepaling in werd gedaan, We krijgen dus op elk

bemonsteringstijdstip 6 Ntot. waarden ( zie fig. 6 ).
Deze wrden bleken dicht bij elkaar te liggen zodat ze werden

gemiddeftd tot n waarde die de gem. hoeveelheid mg Ntot./g

ds gewas karakteriseerde, Met behuip van de knipgegevens kon

over elke periode de afgevoerde hoeveelheid g N/rn2 worden

berekend, De gevonden waarden van de vier perioden werden

gesommeerd zodat de totale afvoer van g N—tot./m2 tijdens de

onderzoekperiode kon worden berekend.

5,1.3.2 Berekeninhoevee1heid geraasd P-tot.

Pier werd dezelfde procedure gevolgd als boven waarna de totale

afvoer van g P205/m2 kon worden berekend, (zie fig. 7 ).

5.1.4. Bepaling hoeveelheid N—tot, en P—tot. in meat

5. 1 . 4.1. idmesru

In 1974 is door de Bie een hoge korrelatie gevonden tus5en

de presentie van de schapen per opp, eenheid en de hoeveeiheid

geproduceerde meat per opp. eenheid ( de Bie, 1976 ).

Hj had het terrein verdeeld in sen amntal fysiognorniese dee1ge
bieden met een aantal mestvakken cnn woar hj regeimatig de
hoevee1heic most van bemonsterde waarna hij de hoeveeiheid
meat per opr. eenheid korreleerde met de presentie per opp. eon—
heid, Opvaliend was dat de korr elatie hong bled blj afneriiend

antal mestvaken per deelgehied. Be konkiusie hieruit kon
zin dat do meat zeer homogeen over do deelgebieden verapreid
lag.
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GEbruik nakende van bovenstaande gegevens hadden wij in onze

deelgebieden (die korrespondeerden met deelgebieden zoals die

verden onderschei;den door de Bie ) 15 mestvakken liggen van
2 x 2 meter, Omdat volgens de Bie de gevalien west vrij snel
kan verdw1nen (door regenbuien, vertrappen door schapen) werden
de mestvakken eons in de veertien dagen geraapt. Van do ge—
raapte west werd het drooggewicht bepaald door 15 uur te drogen
bj 7Q0 C • Per periode ( de tijd tussen twee bemonsterings—
tijdstippen van de kooien ) kon nu de gemidrielde hoeveelheid
west die per opp. eenheid was gevalien worden berekend.

5.1.4.2 pa1ing N—tot. en P—tot, in mest

Zodra de mest gevalien is begint eigenlijk al de mineralisatie,

P'lestkevers samen met mikrofaunistjese aktivjteiten zouden a?

sue? oem bep, hoeveelheid N en P kunnen doen laten verdwijnen.

N—tot. en P—tot. bepalingen op de geraapte west zouden een fou—

tief beeld kunnen geven van de N-tot. en P—tot, gehaltes van de

verse west. Daarom werd op elk bemonsteringstijdstip steeds

een hoeveeiheid zo vers mogelijke mest verzameld van verschil-

lende schapen. In het mengmonster werden een N—tot, en een
I -tot. bepaling gedaan zodat een indruk werd verkregen van de
hoeveelheid N—tot, en P—tot, in do aest. De 4 waarden voor do

N—tot, en P—tot, in de verse west werden gemiddeld zodat, aim
de totale hoeveelheid west bekend is die op het terrein terug
is gekomen, eveneens berekend kan worden hoeveel N—tot, en
P—tot, or via de west teruggekomen is.



5 1 . 5

5 1 . 5 .1L€Sfl
Naast de hoeveelheid nest die in het systeem terug komt speelt

ook cle urine een belangrljke rol, Danrom werd getracht een

riiethode te vinden om urine van vrj grazende schapen op te vangen

en de hoeveelheid teruggevoerde stikstof en fosfor rechtstreeks

te rneten. Al spoedig bleek dat een bruikbare methode in het

veld niet te verwezelijken was. Wel worden door veel insti—

tuten rechtstreeks metingen verricht met dieren op stal.

Zo worden op het Instituut voor Voedingsonderzoek ( IVVO )

te Lelystad veel verteringsproeven gedaan met schapen. De me—

thode om beesten op stal te zetten stuitte op grote praktisse

bezwaren. Men moet een installatie bouwen C hetzil bij het veld

of blj het lab ) en de beesten moeten minstens 14 dagen aan de

nieuwe situatie wennen en men moet een aantal beesten nemen

osdat er nogal aanzienltjke verschillen op kunnen treden blj de

mate van vertering door de verschiliende individuen.

Hot belangrijkste bezvQaar is de voeding. Men moet de beesten

voeden net een menu van dezelfde samenstelling als wat ze in

het veld vreten. On de preciese samenstelling te weten te ko

sen zijn iangdurige gedragswaarnerningen vereist on nog maar te

zwijgen over de geweldige hoeveslheden voedsel die men in het

veld zou moeten verzanielen en invriezen,

Bovendien varifert de samensteiling van het dieet op het

V:esterholt in de loop van het seizoen ( de Bie 1976 ).

5.1,5.? essekten (toegespitst op stikstof )

Pen tweede benadering is die waarbj men gebruik maokt van de

veronderstelling dat er bij gegeven hoeveelheid opgenomen

voedsel met een bepamide hoeveelheid N een verhand bestoat

tussen de hoeveelheid N in de meet en de hoeveelheid N in de
urine. Gerneten worden imsers de; hooveelheden gegrasd voecso1
en de hoevesiheld most zodat de hoeveetheid urine berekend ;ou
kunnen wordon.



L;e verhouding van de gekonsumeerde hoeveelheid N die wordt

uitgescheiden en de verdeling daarvan tussen urine en mest

hangt af van het type beest en het N— gehalte van het voedsel

(Whitehead,1970). De litteratuur geeft nogal variabele ge-.

tallen voor de verhouding. Barrow en Larbourne (in Whitehead,

1970) vonden bij een gehalte van 4% N in het gewas dat 80% van
de uitgescheiden N in de urine terecht kwam. Blj gewas met een

gehalte van o,8% N was de hoeveelheid N in de urine slechts

43 % van de totaal uitgescheiden N.

Sears e.a. (in Whitehead,1970) vond dat bij schapen die op een

gras/kiaver weide liepen in Nieuw Zeeland dat de urine 70—75%

van de uitgescheiden N bevatte. Whitehead konstateert in zljn

overzicht (Whitehead,1970) dat veel onderzoek bovenstaande

gegevens bevestigde. Op n merkwaardige uitzondering na.

Persoonlijke briofwisseling met Dr. J.A, Mime van do Hill

F'arming Research Organisation in Schotland gaf een heel ander

beeld,}flj vond bij schapen (voeren met gras en hei) een signi-.

fikante relatie tussen N output in urine en rnest van

IJ 0,5 X + 1.44 (s.e.=l.5;r0.56); IJ is urine output en

X is faeces output (g/d). Hieruit blijkt dat er twee keer zoveel

N in de nest zit als in de urine,

Pat de verhouding die Mime vindt een uitzondering is wordt

bevestigd door het feit dnt in de rest van de geraadpleegde

iitteratuur steeds de verhouding net andersom ligt dus dat er

in de urine twee tot drie keer zoveel stikstof zit dan in de

mest, (verschillende auteurs in Whitehead, 1970; Heady,1975).

Uitgande van de veronderstelling dat in het aigemeen 80—90%

vn de opgenomen N weer wordt uitgescheiden en dat in do urine

twee keer zoveel N zit als in de nest geeft bij sterke benade—

ring een verhouding van 2:1 tussen N in urine en mest



5. 1 . 6 ndinc!obea1jnen

Het tweede deel van de vraagsteliing luidde (zie L.O):

Is het na drie jaar beheer mogelijk om verschillen aan te tonen
in de çotentie van do bodem om een bepaalde hoeveelheid gewas
te leveren voor hot maaibeheer t.ov, het beweidingsbeheere

r. maaien
De kapaciteit van de bodem om een bepaalde hoeveeiheid gewas
te produceren kan benaderd worden door tljdens het groeiseizoen
do top van de standing crop te bepalen, Op het gemaaide stuk
viel dit tijdstip samen met het moment woarop gemonsterd werd
t.b,v, de bepaling van de afgevoerde hoeveelheid gewas ni. 3—7
Voor het bepalen van de top van de standing crop kunnen dus
bij maaien dezelfde gegeven gebruikt worden als die welke de
hoeveelheid afgevoerd gewas benaderen.

b. beweiden

Op het beweide stuk ligt hot wat moeilijker.

Om na drie ,jaar beweiden iets van de kapaciteit van de bodem,
om een bepaalde hoeveelheid gewas te kunnen leveren, te weten
te komen moeten exciosures geplaatst worden.

Er werden drie exciosures geplaatst; in elke exciosure werden

5 monsters geknipt: in totaal due 15 monsters,
Er werd gernonsterd op 3 juli.



5.2 Pesultaten

5.2. 1 Hoeveelheid

De gemiddelde standing crop van het gemaaide stuk (de vakken

B,F en J) was: 368.8 g ds/m2 ( 55.7). Zie fig. 5,

Blj benadering wordt er dus ook 368.8 g ds/m2 afgevoerd met

maaien,

Het gewas bovatte gemiddeld:

10.8 (+0.7) mg N—tot./g ds zie fig. 6

en L,8 (+0,3) mg P-.tot./g ds zie fig. 7

Er wordt due afgevoerd:

10.8 x 368.8 x i03 3,9 g N—tot,/m2 en

+.8 x 368.8 x io—3 = 1.8 g P—tot,/m2

5,2 .2 s (en N-tot. en P-tot,)

Fig. 8 geeft de hoeveelheid gegraasd gewas over het groei—

seizoen weer zowel voor de deelgebieden 1, 2 en 3 afzonderlijk
als voor het hele beschouwde beweide stuk,

Van 15/5 tot 19/9 is er dus totaal gegraasd

150.3 g ds/m2

5.2,2.1

Op elk bemonsteringstijdstip zijn in rnengmonsters uit elke
exciosure en buiten elke exclosure een N—tot, en P—tot, bepa—

linguitgevoerd (zie fig. 6 en fig. 7).

Zowel blj de N—tot, als bij de P—tot, waarden zijn de verschillen

in de tijd alsook in de ruimte klein, Daarom is in beide ge
vallen n waarde genomen die de gemiddelde hoeveelheid Ntot.

of P—tot, per gram droge stof karakteriseert,

Deze gemiddelden zijn:

voorN 21.6 mg N—tot./g cls (s= 0.58)
voor P 7.8 ag Ptot/g ds (s= 0.28)

29
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5 , 2 .2 .2 1bekenin

Kombinatie van de hoeveelheid gegraasd gewas en de hoeveel—

held N—tot, en P—tot. in het gewas geven de hoeveelheid N—tot,

en P-tot. wat met het gewas is gegraasd.

Gegraasd: 150.3 g ds/m2

150.3 g ds gewas bevat gem.: 15o.3 x 21.6 x 1O= 3.2 g N—tot,

150.3 g ds gewas bevat gem.: 150,3 x 7.8 x 10= 1.2 g P-tot,

Er is dus: 3,2 g N/rn2 en

1.2 g P/rn2 'gegraasd',

5,2,3 Hoeveelheid mest terug en N-tot, en P—tot. via inest teru

Fig'. 9 geeft de gemiddelde hoeveelheid mest die per periode

is gevallen per deelgebied en voor alle deelgebieden samen.

2
Totaal gevallen: 39,5 g da mest/rn

De verse mest bevatte gem,: 26.9 mg N—tot/g ds mest en

i tv( 15,9 mg P-tot/g ds mest. (fig 6 en 7)

Totaal is er dus teruggekornen:

39.3 x 26.9 x 10= 1,1 g N-tot,/m2 en

39.3 x 15,9 x 1o= 0.6 g P-tot./m2

5,2,3.1 benin (z.onder urine)

Totaal is er op het beweide stuk gegraasd:
2.2 g N—tot, /m en

1.2 g P-tot,
/2

Totaal terug in mest:
1.1 g Ntot./rn en

0.6 g Ptot,/rn,



code beheer aantal stukjes g

van 20x20 cm

N,B. S , : S voigt Student t verdeling met ni vrljheidsgraden,

eenzijdige overschr.tjdingskans van 5 %.

Fig, 5. Standing crop gegevens, Geknipt 3/7 1975,

gewas2
gd s / in

x.t

Vak A plaggen 10 (40x40 cm) 91,9 26.4
Vak B lx maajen 10 370,0 4,5
Vak C maaien 10 270.0 43.8
Vak DJ lx m 5 402.5 157,3
Vak DG lx m 5 395.0 188,7
Vak E 2x m 5 402.5 158.0
Vak F lx m 5 336.5 191.6
Vak G 2x m 5 342.5 250,5
Vak H lx m + kunstmest 5 807.5 205.4
Vak I 2x m + kunstmest 5 687.5 280.1
Vak J lx m 5 395.0 179,9
Vak K 2x m 5 345.0 132.8
Vak L lx in + kunatmest 5 1065,0 274,3
Vak M 2x in + kunstmest 5 1087.5 190,4

Kool L beweid 5 272.5
Kooi 2 beweid 5 237,5
Kooi 3 beweid 5 257.5

Vak B,E,J lx in 20 368.8 55,7
Vak C,G,K 2x in 20 308,0 58.9
Vak H,L lx in + kunstrnest 10 938,0 158.8
Vak I,M 2x m + kunstmest 10 889,0 183,4

Beweid beweid 15 256,8 48.2



code 16/6 22/7 18/8 16/9

Kooi 1 bu 20,05 17.86 17.91 20.38

Kooi IL bi 21,33 18.87 19.12 19,88

Kooi 2 bu 23,LL 23.99 23,23 20.22
Kool 2 bi 26.1+2 25,29 20,11 27.86
Kooi 3 bu 25.85 — 18.89 22,79

Kooi 3 bi 22.08 19.33 20.26 22.12

Gerniddeld beweid 23,19 22,60 19,92 22.20

1.03 2.L 0.7 1.2

Verse mest 31.1+7 28.86 23,55 23.75

Vak A (p1agien) 11.59
Vak B (lx m) 10,1+8

Vok F (lx rn) 9.61+

yak J (lx rn) 8.65
Vk H (lx m + 10.32

kunstmest)
Vak L (lx m + i/,16

kunstrnest)

Gemdde1d lx m 10.80
0,70

135.5

Fig. 6. Gehaltes an N tot. van gewas en rnest (en wol).
in mg N totai1 / g ds

Dc waarden zIn gemidre1den van duplo s van een bep1irig op
en mengrI1onEter.



terse mest 15.45 20.95 14.09 13.24

Tak A ( plaggen)
rak B ( lx m)

rak F ( lx m)

fak J ( lx r)

Tak H ( lx m +

Lunstmest)
Vak L ( lx m +
unst meet)

emidde1d lx m 4.75
0.3

0.6

jig, 7 Gehaltes aan P totsal van gewas en mest en wol in mg P905/ g ds
Ge waarden zijri gemidc elden van duplo s van een bepaling op een
men3mOnst er,

ode 16/6 22/7 18/8 16/9

33

Cool 1 bu 8. 45 7.91 6.75 6.73
<001 1 bi 7.03 7.52 6.62 6.93
Cool 2 bu 7.16 8.30 5.56 7.26
Cool 2 bi 8.34 7.00 7.70 6.20
Cool 3 bu 8.76 12.25 7.12 8,25
Cool 3 bi 9.92 10.03 8.20 7.46

emidcie1d beweid 8.28
0,4

8.38
0.8

6,90
0.4

7.13
0.2;

5.14

4.26

4.60
6.05
3,99

/4.50



Netto onttrk1tng aan het systeem:
3.2 * 11= 2.1 g Ntot/m2 en

1.2 0.6= 0.6 g Ptot/m2,

5 2 Lf

Bij niaaien werd afgevoerd: 3.5 g N—tot,/m2 en

1.8 g P-tot,/m2

Bij beweiden : 2.1 g N—tot./rn2 en

0.6 g Ptot,/m

Ret is cluidelijk dat btj maaien veel meer N en P uit het systeem

verdwljnen dan bij maaien.
Blj beweiden is zelfs niet eens de hoeveelheid N en P meege—

rekend die via do urine weer teruggevoerd wordt. Ale dat ge-

kund zou hebben dan zouden de verschillen alleen maar groter

geweest zijn.

5 2 .5 incrobinen
5.2,5.1 Maaien

Net moment dat geknipt werd voor do bepaling van de afvoer

bj het maaien viel ongeveer samen met de piek van do standing

crop zodat dezeifde gegevens konden worden gebruikt.

Fig. 5 geeft doze gegevens.
De gem. standing crop op hot 1 x gemaaide stuk C de vakken
B, F en J) op 3/7 was:s/m2(5,7)

5,2,5.2 Beweiden

Fig, 5 'eeft ook destanding crop gegevens in de exciosures
op het beweide gedeelto op 3/7. De gem. standing crop in de
exciosures o 3/7 was 68I 18?)

34
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KOOl I KOOl 2

PERIODE BI BU BI—BU BI BU BI-BU

• BU BI BU

15/5—19/6 77,7 62.0 15.7 106.2 39.7 66.5

19/6—22/7 149.8 121,3 28.6 195,2 116.8 78,5

22/7—18/8 215 155.0 60.0 212,5 187.5 25.0

18/8—16/9 110 100.0 10.0 167,5 140,0 27.5

TOTALEN 197.4

KOOI 3 KOOX 1+2+3

PEBIODE BI BU BI—BU BI BU
35.t BI—BU

BI XBU BI BU

15/5—19/6 114.4 71.2 43.2 98,9 10.9 57,8 8,7 k1,,2

19/6—22/7 164.0 129,0 35.0 169,5 11.7 122.2 8,6 47.3

22/7—18/8 i8.o 162,5 22.5 203,3 12.5 170.4 23.6 32.9

18/8—16/9 187.0 127.5 60.0 154.6 17.9 125,6 15.1 29,0

TOTALEN 160.7 jQ

FIG, 8, E0EVELHEID GEGRAASD GEWAS IN ELKE PERIODE EU HET TOTAAL V00 ALLE

PERIODEN SAMEN. 2LG •i2, STEEDS STUKJES GEKUIPT VAIl 20 X 20 CM

(BEiiALVE JUNI 40 X 40 CM ) EN BIJ DE LA,TSTE TABEL 15 STUK.JES VAIl

20 X 20 CIt.

N,B. DE VOLGT STIJDEIIT t VERDELIJEG MET n-I VRIJUEIDSGRADEN,
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Vergeltjking van de twee waarden geeft een signifikant verschil:

de kapaciteit van do bodes om eon bepaalde hoevcelheid tens

te producerenltjkt blj maaien groter to stjn dan biJ beteiten.

5.3 Diskussie

5.3 • 1 Nineralenafvoer

Langetoond is flu dat or Jaarlljks met maaien moor N en P ult hot

syotoem verdw)Jnt dan bli b.woiden. Natuurltjk is do hier gevolgde
methodo slechts oen seer klein onderdeel van do totale mineralen—

cyklus. Op allerlei andere punten in btjv. de stikstofcyklue

kunnen verliezen en winsten optreden. Zo souden er verschillen

kunnen bestaan in uitspoeling tussen hot gemaaide en beweide

stuk. Op hot beweide stuk kunnen grote verliezen onstaan door

vorming van gasvormig N uit do exkrementen met name uit de urine.
In hoofdstuk 8 sal getracht worden do mogeltjke winet— onver-

liesposten in de N— cyklus to bespreken aan de hand van gegevens

uit do litteratuur. Os do werkeltjke netto afvoer van mineralen

ult de beide systemen te benaderen sou een veel uitgebreider

ondersoek nodig ztjn. Hot bltjft echter waarschtjnlljk dat do

afvoer blj maaion groter sal sUn dan btj beweiden. B1J maaien

wordt jaarltjks ongeveer hO kg N/ha afgevoerd terwiji op hot

beweide stuk aan vlees en wol ongeveer 50 kg/ha afgevoerd wordt

van 12 ha. (globale betokening aan de hand van gegevons over

N—gehaltes van vlees, uit Spedding 1971; en eigen gegevons

over N— gohaltes van wol). Hot llJkt nu niet waarochtjnl*lk dat dat
grote vorschil gokompenooerd zou kunnon wordon door extra
grote vorliezen op hot bowoide otuk.

5.3.2 Standing crop

Er word eon signifikant verschil govondon tusson do standing
crop op hot gensaaide stuk en do standing crop op hotsolfdo

moment in do oxciosuros op hot boweido terroin. Nat was nu do

achtorliggonde gedachte? In hot algomeon verstaat mon ondor

vorschraling do afvoer van voodingsstof ton uit eon voordion

intonsief agrarios bohoord gobied.
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Aangonoson dat or oen rochtstreoks vorband, on vol eon positief

vorband, bostaat tusson do hoovoolhoid boschikbaro minoralon

in do bodom on do kapaciteit van do bodes om oon bopaaldo

produktio aan gowas to lovoron sal.bU toonosondo vorscbraling

dio produktiekapacitoit vorsindoron. Aangotoond is nu dat dio
'verschaling op hot gomaaido stuk jaarltjks grotor is dan op
hot bawoido stuk. Dat sou botokonon dat do standing crop op hot
gomaaido stuk ovonoons storkor zou sooton vorsindoron dan op
hot bowoido stuk. Mt biSt ma niot hot goval to st$.
Er ztJn klaarbltjkoltjk moor faktoron dio oon rol spolon Mi do
kapacitoit van do bodos as on bop. hoovoslhoid gowas to lovoron.
Eon 'van dio faktoron zou do botroding door schapon kunnn ztJn.

Botroding on vooral intonsiovo botroding hooft bodosvordichting
tot govoig waardoor do zuurstofvoorzioning in do bodes vor—
sindsrt. Hot idoo was dan oak as do ton vorschraling godo—

finioord ala do afvoor van minoralon op do holling to sotton
on aan to tonon dat vool moor faktoron daarblj oon rol spolon,
sot naso son aantal faktoron dio sasonhangon sot do aard van
hot botroffondo bohoor zoals bv. botroding.
Oak kan or bost moor afgovoord sUn MJ maaion soar do mindoro
hoovoolhoid aanwozigo sinoralon zoudon gomakkolijkor boschik—
baar kunnon ziJn voor do plant. Os na to gaan hoovool N—sino-.

ralon boschikbaar sUn soeton s:Lnoralisatioproovon godaan wordon.

Do tors vorschraling zou dan in hot kador van do sinoralon

vol kunnon blljvon bostaan soar moot dan a].aan op do dynamiok

in do sinoralonhuishouding,

Bovonstaando ovorwogingon zoudon eon rol kunnon spolon als do

vsrschillon indordaad rool zoudon sUn.

Maar ztJn so dat ook ?

Eon bozwaar vat son aan zou kunnon vooron is dat zodra op hot

bowoide stuk oon oxclosuro gozot wordt dat dan niot soor hot

maaibohoor sot hot bowoidingsbohoor wordt vorgolekon soar hot

maaibohoor sot do oxclosuro, dis niot moor bowoid wordt.

Aangozion hot or schtor os ging am na drio jaar vorschillond

behoor ds kapacitoit van do bodom am eon bop. hoovoelboid

gewas to lovoron to vergolljkon is bovonstaando mothodo nog vol

gooorloofd as oen Indruk to kr)jgen van do offokton na drio

jaar behoor.
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Eon belangrijker bezwaar is do vraag of or in do oxclosuros
eel op do top van do standing crop goknipt is. Wol is hot zo

dat, doordat op hotzolfdo momont goknipt is, or duidoltjko vor—

schillon waron in dostandinE crop op dEt momont.

4ar uit gosprokkon not P. Kottnor (mond. modod.) bleek dat
in oon oxc losuro op bowoido torroinon do produktio pas in hot
twoedo jaar do kapacitoit van do bodes weorspiogolt zodat bet

zoor onwaarschljnltjk woflt dat Ej do top van do sogelljko stan-
ding crop op hot bowoido stuk hobbon genoton.

Mt probloom had opgolost kunnon wordon door in do loop van

hot soizoon (of twoo soizoonon) verschillonde boron do stan-

ding crop to bopalen zodat oon curve hot vorloop van do stan-

ding crop had kunnon woorspiogolon. Dan iou hot momont waarop

do standing crop hot grootatis botor bopaald kunnon wordon.

Kottnor (1972) vond juist in bowoido systomen eon veel hogere

produktie dan in maaisyste.en.
Ook Brochaan (in Schulz, 19Th) vindt bU goltjke bemesting in
beweide systomen eon veel hogere produktie dan WI maaien.
In Whitehead (1970) daarentegen vonden Bryant on Blazer hogore

opbrongsten WI maaien dan WI grazen.

Bi) vorgelljking nag oigenltjk niet gogeneraliseord worden.
Vorschilion in betroding en vorschillen in ontbladerings—
patronon, do aanwozighoid van klavors en mineralisatiesnel—

hoden van btjv. most ztjn alien belangrtjko faktoren die do
produktie MJ boweidon beinvioeden.
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5 • 3 .3

BIj het bepalen van de N—tot, en P—tot. in het gewas bleek er

in het gewas van het beweide stuk veel meer Nen P per gram

droge stof te zitten dan in het gewas van het gemaaide stuk,

Fig. 10 geeft hiervan een overzichtje,

St. crop N—tot. P—tot.

g ds/m2 mg/g ds mg/g ds

beweid 137 22 8

lx maaien 368 10 5

lx m, + bern. 938 12

Fig. 10 Enkele N—tot, en P—tot, gehaltes in gewas van percelen

met verschillend beheer en verschillende standing crop.

Eveneens zijn in de figuur de waarden opgenomen van het gewas

dat van gemaaide en bemeste percelen afkomstig is.

Het achterliggende idee om enkele percelen jaarlijks te bemesten

(met 50 kg N/ha) is het volgende.

Niet alleen stikstof is tljdens het agraries beheer toegevoegd

maar ook fosfor, Fosfor is veel sterker gebonden in onoplosba-.

re verbindingen dan stikstof en spoelt derhalve ook veel siech

ter uit. Het is dus veel moeilljker om fosfor kwijt te raken en

het duurt ook veel langer, Een mnanier om het toch te proberen

is om door een stikstofgift de bodem veel gewas te laten pro—

duceren en zo met het gewas ook een deel van het fosfor af te

voeren wat in het gewas zit

De verschillen in N en P gehaltes van het gewas bij beweiden
en lx rnaaien zouden ook verklaard kunnen worden door de hoogte

van het gewas waaruit de monsters genomen z1jn

Op het beweide stuk is de standing crop het laagst en de N en

P gehaltes zijn duidelk het hoogst



Ook uit de literatuur is bekend dat jong gras, want op het

beweide stuk vindt voortdurend verjonging plaats door grazen,

een hoger gehalte aan N en P heeft dan ouder en hoger gras.

De tendens is dus dat do gehaltes aan N en P per gram droge

stof afnemen met de toename van de standing crop.

Op het bemeste perceel stond het gewas erg hoog toen de mon

sters werden genoinen maar het gehalte aan N—tot, volgt niet do

algemene verwachting, want hot gehalte per gram droge stof

is hoger dan verwacht. Kennelljk leidt toediening van N niet

alleen tot een veel hogere produktie maar neemt het gehalte

aan N ook toe per gram droge stof,

BIj p echter wordt wel de verwachte tendens gevonden: blj toe—

nemende hoogte van hot gewas (weergegoven door de standing

crop) neemt het gehalte aan P af per gram droge stof.

Doordat do hoeveelheden gewas erg groot zljn wordt er in totaal

toch erg veel P afgevoerd per jaar.

In 1975 was dit: 3.9 g Ptot,/m2 (= 39 kg P-tot,/ha ).

Bemesten met N kan dus goed dienen om de hoeveelheid P in de

bodem jaarlijks te verminderen.
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6 • 0

Ret derde deel van de vraagstelling luidde: Wat zijn na drie jaar
beheer de veranderingen in do vegetatie wat betreft cie soortssa—

menstelling en hoe kunnen we eventuele verschillen tussen de ye—

getatieontwikkeling bij maaien ten op zichte van beweiden verklaren ?

Om hier inzicht in te krijgen hebben we gebruik gemaakt van de in

het terrein aanwezige permanente kwadraten (in het vervolg pq ge—

noemd). Op het Westerholt zijn dit proefvlakken van 2x2 meter die

over het hole terrein verdeeld liggen.

De ligging van de pq's is zo gekozen (zie figuur l]) dat het ef-.

fekt van de beheersmaatregelen op de vegetatie in de tijd te vo1g-

en is. Zo liggen er pq's langs het hek om het effekt van beweiden

en maaien op de graslandvegetatie, of om het effekt van beweiden

en niets doen op de ontwikkeling van de heidevegetatie te verge-

lijken. r liggen ook pqis binnen de verschillende beheersregirnes

buiten het hek (voor de beheersregimers zie figuur 4), in de af—

geplagde gedeeltes en op een aantal gradinten,

Er liggen totaal 111 pq's over hot terrein verspreid, en deze

worden sinds 1972 minstens n maal per jaar beschreven volgens

de gekombineerde schatting van Braun Blanquet. Dean schaal is

hieronder weergegevexu

r 1—2 eksemplareu bedekking 5%
+ 3—20 ,, <5%

1 20—100 ,, ,, <5%
2a 100 ,, ,, <5%
2b bedekking 5-.25 % aantal eksemplaren willekeurig
3 ,, 25—50%

4 ,, 50—75%

5 75—100%

In 1972 zjn do pqs door omstandigheden pas in oktober op
genomen hierdoor was het voor en aantai soorten niet seer
mogeiik on do bedekking te schatten hun presentie is aan
gegeven met do letter n op do pqformu1ieren
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Doze formulioren liggon tor inzago op hot Laboratorium voor Plant—

en Oecologie to Haron. In 1975 zljn do opnamos in do zomormaandon

gemaakt, do onbekonde planton ziJn godotorsinoord met do flora van

Heukols on Van Ooststroom (1973) on do vegetatievo planten sot do

flora van Krutjno en do Vrios (1968).
Btjlage 1 gooft oon overzicht van do opnamos.

We hobben voor do vegotatioanalyse do in figuur 11 sot oon + go—

morkto pq's gokozon, omdat do vogotatio waar zo in liggon biJ do
uitgangssituatio rodoltjk homogoon was (zio 5,3), zodoondo look hot
mogoltjk om do vogotatioverandoringon in do tIjd, ala govoig van do

behoersmaatrogelen maaion en beweidon to vergolljken, Dus do volgon—

do boweide pq's ziJn samon gonomon: 38 39 40 41 44 45 46 4? 50 53
56 109 on vorgolokon sot do samon gonomen maai pq's 3 4 15 17 23 25.

Do effekten van hot gevoerdo beheer op do rest vaA hot groenland

en do hoide wordt in dit verslag buiten besahouwing golaton,

6.1 Toonamo van hot aantal soorten.

Do vorandoring in hot aantal soorten is bepaald door hot verloop

na to gaan van hot gemiddoldo aantal soorton per pq op hot bewei—

do on hot gemasido stuk over eon periode van vier jaar, Do resul—
taten zLjn woergegeven in figuur 12. Bovendien staat hierin weorgo-.
geven de toenamo in hot gemiddeld aantal soorten per pq van 1972
tot 1975.

1972 1973 1974 1975 %tooname
lx maaien 15.2 16.3 17.6 16.3 7.2 —

bewoidon I 16 20.8 20.9 22.4 40

figuur 12. Hot gemiddeldo aantal soorton per pq van 1972—75
en do tomame in procenten van dátgemiddolde,
RU maaien 6 pq's en bij beweiden 12 pq's.

BUJ beweiden is de toename groter dan bUJ maaien, dus do diversiteit,
dat is het aantal soorten per oppervlakte eenheid, is btj boweiden
sterker toegonomen dan bUj maaien,
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6,2 Verandering van de soortssamenstelling en bedekkig

Os inzicht te verkrijgen in de verandering van de vegetatie wat be

treft de soortssamenstelling en bedekking is voor elke pq bekeken

welke soorten nieuw verschenen of verdwenen zijn en of de bedekking
per soort is toe— of afgenomen, wanneer 1975 vergeleken wordt met
1972. ilet kriterium voor toe— of afname is dat de soort minimaaln eenheid op de schaal van Braun Blanquet (zie 5.0) verschoven
is en dat deze verschuiving in minstens de heift van de pq's is

waargenomen. De veranderingen zijn bepaald aan 6 pq's in het te maai—

en en 12 pq's in het beweide terreindeel. Deze pq's zijn met een +

gemerkt in figuur 11, De resultaten van de bewerking staan in fi—

guur 13.

Zowel bj maaien als bij beweiden zien we een forse bedekkings af—

name van de landbouwkundig waardevolle grassen (Flora Neerlandica,

1951) welke karakteristiek zijn voor matig tot sterk bemeste kul—

tuurgraslanden. Volgens de boven geciteerde 1jtte'atuur wordt

Loliumjerenne op vruchtbare bodems door beweiding in de groei ge—

stimuleerd, Op het Westerholt neest de bedekking van deze soort

joist af, mogelijk is dit een gevolg van de verminderde besehik—

baarheid aan rnineralen, in vergelijking met het voormalige inten-.
sieve agrariese behe.er, Holcus lanatus is een soort van arrnere

bodems en is weinig tolerant ten aanzien van betreding (dward,

1961+). Bij beweiding konstateren we ceo sterkere bedekkingstoename
van chtielanten, dan bij maaien. Dooruat de bladeren van
deze planten viak bij de bodes groeien zullen de schapen deze minder
snel aanvreten dan d.c makkelijker bereikbare hogeropgaande grassen;
rozetplanten verkeren hierdoor in een gunstige konkurrentie posi—
tie wat betreft vraat, Anthoxanthum odoratum, jpocnaerisradicata
en Rumex acetosa kenmerken minder vruchtbare milieuomstandigheden
(Kruijne en de Vries, 1968), Van Leonthodon automnale en Plantago
major zeggen Kruijne en de Vries (1968) en Heukels en van Ooststroom

(1973) dat deze planten op botreue plaatsen kunnen groeien.
Ook Juricus effusus neernt toe, In Westhof en Den Held (1969) wordt
deze soort beschouwd ala een zwakke kensoort van het Agropyro—Rumi-
don crispi verbond wat ecu storingsgemeenschap is in relatief in
stbiele milieus



De storing kan zowel van natuurlijke als van antropogene aard zijn,
De verandring in beheer zou de toeneme van Juncus kunnen verkia—
ren en orndat de storing niet van blijvende aara is — or wordt im—

rners getracht in de tijd eon konsekwent beheer te voeren wordt
teoreties verwacht dat de toename van tijctelijke aard is,

een plant die in symbiose leeft met stikstof—
bindende bakterin groeit bij voorkeur op beveide plaatsen die rela—

tief stikstof arm zijn (Duffey, 1973). In met kunstmest bewerkte

kultuurgraslanden komt deze soort in veel geringere mate voor. Het

Hot achterwege blijven van kunstmatige bemesting en het feit dat

faeces nogal wat fosfaat bevatten (Duffey 1973 en eigen chemiese

bepalingen) zijn mogelijke oorzaken van de toename van Trifolium

repens,

Het verdwijnen van Ranunculus flammula, Stel—

lana media en Festuca pratensis is niet to benaderen vanuit do

milieu eisen van deze soorten, do eerste twee zijn soorten van voed—

selarmere bodem en do iaatste is eon hooigras dat goon hoge eisen

stelt aan de bodemvruchtbaarheid,

De aanwezigheid van schapen kreert open plekken in de vegetatie

waar nieuwe soorten kunnen kiemen, dit is mogelijk een faktor die

de grotere soorten toenarne bij beweiden ten opzichte van maaien

mode bepaalt,

Cnosuruscristatus, Rumex acetosella en Lt olanceolata zijn
soorten van arniere bodems (Kruijne en de Vries, 1968). Juncus bufo—

niusis eon soort die veelal op betrede plaatsen gevonden wordt

(mondelinge mededeling I3akker J,P.), aia—soorten kenmerken

storingssituatios Westhof en Den Held, 1969).

Do hierboven bschreven vorandringen in soortssamenstelling en

bedekking hebben betrekkirig op de verandering binnen eon aantal

permanente kwadraten, en ijn niet zondermeer to beschouwen als

zijnde representatief voor do hole grasland vegetatie van hot Wester-
bolt. Wel geeft dit eon indruk van do richting woarin de vegetatie

zjch ontwikkelt. Vooral de soorten toenane van rozetplanten bij

beweiden en do afnarne van kuituurgrassen iliustreren sprokend do
verandori ng.
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6, 3

6,3,1, Verwantschap en distantio,

Een manier om opnames te vrge1ijken is welke gebruik maakt van

de afuiniteits-index' C, die overeenkomsten aangeeft. tussen de op

namen, Indices van verschil worden aangeduid met D. D wordt meestal

geinterpreteerd als afstand, distantie,

En van de oudste en meest gebruikte koefficjnten is de "siini1a..

riteitskoefficint" van Srensen. Bij de vergelijking van twee op—

nainen Vj en Vk, wordt het aantal soorten in Vj aangegeven met Gj

dat in Vk met Gk, het aantal gemeenschappelijke soorten met Gjk en

het totaal aantal soorten met G, De formule van Srensen luidt dan:

2 Gjk
C
S Gj÷Gk

Deze formule berust op de verhouding tussen het aantal genieenschap—

pelijke soorten en het getniddeld aantal soorten per opname, De index

van Jaccarci is hiermee zeer verwant en luidt:

Gjk

Gj+Gk—Gjk

In het vervoig wordt de index van Srensen gebruikt, afgekort C

De index van overeenkomst, C, kan worden omgezet in de index van

afstand, D, door het komplement van de waarde te nemen, dus:

D = 1 — C Met behuip van Cs kan van een groep opnamen een ver—

wantschapsdiagram gemaakt worden, waarbij de verwantschap van elke

opname met elke andere opname als basis di cut.

Als basis voor heterçgniteit van een groep opnamen dient de gemid—

delde van alle C wairden binnen een groep. Voor de differentiatie

tussen groepen neemt men het gemiddelde van alle C5 waarden van de

opnamen uit de ene groep en die van de opnamen van de andere groep,

(van der Maarel, 1966),

Figuur 1k gee ft ,voor de jaren 197219'75 het verloop weer van de ge—

middelde cti6tanties tussen de pqs onderling, voor het beweide en
te maajen terreindee1
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beweid lx maaien

1972 0.33 0,30
1973 0.31 0,25

1974 0.29 0,29

1975 0,27 0.30

uiguur 14. Gemiddelde distanties van do pq's onderling op

het beweide en te maaien terrejndeel.

Op het te znaaien terreindeel neemt de gemiddelde distantie eerst af

en daarna weer toe, tot in 1972 de afstand tussen de pq's weer

evengroot is als in 1972.

Op het beweide terreindeel daarentegen neemt do gemiddelde dis—

tantie konsekwent af, Mt betekent dat de pq's nauwer met elkaar

verwant zijn geworden en dat betekent weer dat de heterogeniteit van

de vegetatie op het beweide terreindeel is afgenomen,

63.2 A_gglomeratieve kiassifikatie.

Bij deze motode worden opnamen of soorten samengevoegd op grond van

hun hoge associatiekoefficinten. De hier gebruikte metode behoort

tot de groep "centroid sorting" ontwikkeld door Williams e,a. (v,d,

Maarel ,1966) waarbij de opnames met de hoogst associatjekoeffjcjjnt..

en worden samen genonien en vervangen door een groep met C waarden

die het gemiddelde (naar boven afgerond) zijn van de beide waarden,

De matrix die bijvoorbeeld eerst m x m groot was, is nu ( m 1 )(

( m 1 ). Dit wordt voortgezet tot nog slechts n groep over is:

de bij eec samenvoeging behorende warde van C heet de

waarde van de samenvoeging, Het resultaat van een samenvoeging kan
worden aigebeeld in de vorrn van een dendrogram, zie figuur 15f (

(Orloci, 1975),

I?iguur lb il.lustreert de agglorneratieve kiassifikatie, voor de op
nanen van het Westerholt; bewerking voigens bovenstaando metode,

Figuur 16a is ceo dendrogram van alie beschouwde pq 's (zie figuur ii)
in 1972 toen het terrein in beheer werd genomen.



Figuur 15. Voorbeeld van agglomeratieve kiassifikatie (Orloci, 1975)

• 8378 61 64 58

75 64 60 72
— 77 72 72

75 74
— 75

AB C
A 70 61+

B - 71+

67)

A(83) D(74)ZN
3 1+

B()
C(75)/

15 17 23 25

De twee pq's die het meest met elkaar verwant zijn samennemen; daar—

door ontataat een nieuwe groep (A) die de pq's (die samen genornen

zijn) in een nieuwe matrix vervangt. Nu wordt de verwantschap van de

overgebleven pq!s t,o.v. do nieuwe groep bepaald. Do verwantschap—

pen van de overgebleven pq's t.o,v. do PQ'S waaruit de nieuwe groep

is samengesteld worden gemiddeld. Zo ontstaat een nieuwe matrix

(figuur b). Nu de procedure herhalen totdat er nog maar n groep

over is (figuur c en d). Dan wordt de klassifikatie geschetst (fig—

uur 15 e) en vervolgens in een dendrograrn uitgebeeld (figuur 1 1).

3 4 15 17 23 25 Or, A 3+4 (83, dus op importantienivo 83)

3 Or, A met: 15(77)17(63)23(62)25(65) fig 15b
1+

15

fig 15c

fig 15d

Gr, B 15+17(77)
Gre B met: A(70)23(74)25(73)

figa 25 Or, C= 23+25(75)
Or. C met: A(64)B(74)

A 15 17 23 25
Or, D= B+C(74)
Gr, D met: A(67)

Or, E=A+D(67)

A — 77 63 62 65
15 777272
17 7574
23 75

figb 25

A B 23 25

23 -25 -

figf

q,
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et dendrogram illustreert dat het niet good mogelijk is om op grond

van nauwe vrwantschap van pq's die viak bij elkaar liggen het ter-

rein in eec aantal duide}ijke stukken te verdelen. Mede gezien de

grote gemiddelde verwantschap tussen alle pq's onderling (C = 0.67)

is de uitgangssituatie behoorlijk hornogeen te noemen en zullen de ver—

anderingefl in de tijdgoed terug te voeren zijn op de verschillen in

beheer op de verschillende stukken waarin het ter rein verdeeld is,

In 1972 zijn do pq's in het gemaaide gedeelte, die dicht bij elkaar

liggen ook het meest verwant (figuur 16b). In 1975 is or eon lichte

verschuiviflg opgetreden pq 3 en k zijn nog nauwer verwant geworden.

Bij de andere pq's is een wat grotere spreiding opgetreden, terwiji

de gemiddelde distanties tussen de pq's gelijk is gebleven.

Dendrogram figuUr 16d toont dat het mogelijk is om op can hoog impor—

tantieniveaU hot beweide terreindeel in twte stukken to verdelen.

Groep J bevat namelijk veel pq's uit yak 1 en 2 en groep K bevat

veel pq's uit yak 3 ( voor ligging vakken, zie figuur 3).

De vakken 1 en 2 verschilleri van 3 in vroeger agraries beheer. Op

do stafkaart van 1967 is af te lezen dat de vakken 1 en 2 weiland

waren en dat yak 3 toen bouwland was, In 1972 waren alle drie de yak—

ken weiland, Interessant is dat ondanks bet feit dat alle pq's nauw

met elkaar verwant zijn hot toch moge1ik is om met deze metode ver—

schillen in vroeger beheer zichtbaar te maken,

In 1975 (figuur 16e), blijken de vrschi11en no duidelijker geworderi

te zijn. 01) importantieniVeaU 72 (J) zijri twee groepen te oriderschei—

den die weer do tweedeling to zien geeft, groep H en H, tussen hot
voormalig bouwland en grasland. Nu blijken zelfs al do pq's in de yak—

ken (1 en 2) en yak 3 bij elkaar in n groep voor te komen, Maar
ondat de gemiddeld-e distanties tussen alle pq's wel is afgenomen is
toch do heterogeniteit in hot gebied als geheel afgenomen ( zie

discussie 6,5).
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6.3.3 Dc bomogeniteit van bet terrein.

Al eerder vermeldden vii, in boofdstuk 3.2 en 6.0 dat de uitgangs—

situatie van ona onderzoekagebied op grond van de vegetatiekaart
(Bakker J.P.,1972) redelljk bomogeen leek. Op grond van die aanname
is de vegetatie verandering onder invloed van maaien en beveiden
beatudeerd. tin blIjkt dat de gemiddelde vervantacbap tuasen de pq's

in bet ondersoobte gebied voor 1972 boog is: C5 = 0.67. Mt levert

een extra recbtvaardiging van de anname vat betreft de bomogeniteit.

6.4 Zoiicborie.

Hieronder verataan ye bet verapreiden van zaden door toedoen van

dieren. am iets te veten over de zaadverapreiding door sebapen,

verden in vtjf verscbillende vegetatie eenbeden van bet bele begraas—

de terrein ad random meat monsters verzameld en verden enkele pluk—

ken vol verzaaeld.

In Juli verd er voor bet eerst gemonaterd om na te gaan of de zaden

in de meat en vol wel kieakracbt bezaten, Na inkubatie in de kaa te

Haren bleken ze inderdaad kiemkraobtig zaad te bevatten. Na dit

gekonatateerd te bebben bealoten ye bet experiment na de bloeiperio—

de van de atruikbeide te berbalen.

Op 14 november 1975 werden meat en vol verzameld en getnkubeera, om te

te bepalen of de op bet groenland gedeponeerde meat en d. vol ook

kieakracbtig beidezaad bevatten. Dc meat verd wederom in vtJf ver—

acbillende vegetatietypen verzaaeld, bovendien verzamelden ye nit—

gebloeide bloemen van atruikbeide, om na te gaan of de beide op zich

vel kiemkracbtig zou ztjn. Zouden er nit de beidebloemen vel en uit

de meat geen beideplanten kiemen dan son dit mogeltJk wiJzen op een

verliea aan kiemkracbt in de daratraktua van bet acbaap. De meat,

vol en bet zaad werden gedurende tvee maanden in bakken met teelt—

aarde in de kas te Karen geinkubeerd. Een tekortkoming bLj onze

proefopatelling was dat ye geen bak met alleen teeltaarde hebben in—

gezet. Oek ia bet aanbevelenavaardig om btJ berbaling van bet experi-

ment geen teeltaarde maar turf te gebruiken, omdat beidezaad

daarin beter kiemt dan in teeltaarde.
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De resultaten van het experiment zijn in figuur 1? weergeeven0

vegetatie eenheid plantensoorten die tot kieming kwamen uit

waarjn mest en wol mest en wol die verzameld word in:

verzameld werd juli: november:

mest in heide Bellis perennis Betula pubescens +

Lolium perenne Lolium perenné

Poa trivialis Lycopus europaeus

most in Molinia Bellis perennis Betula pubescens
+

Poa trivialis Lolium perenne

Taraxacum spec.

nest in Juncus Bellis perennis Plantago major

nest in groenland Bellis perennis Betula pubescens +

Cerastium ho1ostodesCa11una vulgaris

Elytrigia repens Cerastium ho1ostodes

Lolium perenne bolium perenne

Poa trivialis

Sagina procumbens

nest in groenland/ niet bemonsterd Bellis perennis

Juncus Betula pubescens
+

Lolium perenne

Plantago major

Poa annua

Poa trivialis

Wolmonsters van hele Bellis perennis Bellis perennis

beweide terrein 1-Jolcus lanatus io1cus lanatus

Lolium perenne Leonthodon autumnale

Lolium perenne

Plantago major

4waarschijn1ijk is Betulazaad tijdens het Poa trivialis

experiment in do bakken gekornen, Taraxacum spec

fur17. Planten die uit3 in do kas genkubeerde nest en
wol zijn opgeroeicL
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Hot experiment toont duidsltJk tan dat zaad van de"groenlandplanton"
via de most en vol in do hoide terecht koat, Opnamos on overige
waarnemingen tonon indordaad son tooname van graslandplanton in do
hoido, Mt is eon nadolig btjvorsohtjnsol van do bohoorsvorm boweiding
in demo ci tuatie. Vergrassing van do hoide wordt mogoltjk extra be—

vordord doordat do schapon vooral do bide benutten ale rustplaats
C do Me, 1976).

We boschikkon niot over sprekende aanwtjzingon dat. hot ned van
karakteristioko hoidoplanten near do groonlanden gotransporteerd
wordt. Wet ztjn or een pear aanwljzingon dat dit transport mogoltik
plaats vindt. ?Jjdens hot most vorsamelon in november viol hot ons
op dat do schapon do bloeiwljzon van do struikhoide grotondoels had..
don opgogoten. Vergoltjking met niot bograasde hoide was mogoltik
omdat or eon oxklosuro in do hoide stond. So blooiwtjzon van do
struikheido vonden we duidoltjk tong in do op hot groenland vor—
zameldo most. Eon tweode aanwtjzing voor heidezaad transport is dat
or twee kiomplanton van struikhoide sUn opgegrooid nit do in hot
groonland vorsoseldo most. In groenland yak 4 ( sic figuur 4) grooi—
on onkele oxomplaron van struikhoide, dophoide en klokjosgentiaan.

Samenvattond mogon we konkludoron dat hot saadtransport van gras—

landplanton door middol van most en vol duidoll.jk is aangetoond en

dat er aanwijzingon zijn dat or ook zaadtransport plaatsvindt van

heideplanton via do most on vol van do schapon.



6,5 Diskussie ctiversiteit, tetrogeniteit.

Diversiteit is het aantal soorten per oppervlakte eenheid,

Hetrogeniteit is de verdeling van soorten in de ruimte,

5k

Aan de hand van figuur 18 worden deze begrippen uitgewerkt, De twee

blokken stellen voor een teoretjes terrein waarin vier soorten voor—

komen. Bike soort is aangegeven met een andere arcering. Situatie

A en B geven elk een andere verdeling van de soorten over het ter—

rein,

Li8. Verkiaring zie tekst,

t
!

a /
Z 2

a

(/ 7 7 / / 7' 7 ' /
/
2 7

/ aI/ / 7 7
/

7 7
2 2 2 2 2 2 2 ? =
situatie B

Situatie A

Het hele vierkant stel t een in vieren verdeeld terrein voor, met in
elk der deetvakken eec aridere soort. Qindat er in elk terreindeel een
andere sort roeit is de hetrogeniteit maxirnaal. Dc diversitcit is
het aantal soorteri per oppervlakte eenheid, in deze situatie is hij 4,

Situatie B

Dezelfde sorten die in situatie A voorkwamen zijn flu geLjkmatig over
het hele terrein verspreidt, De ruirntelijke variatie is dus vervlakt;
de he trogeni t cit is mi nimaal geworden, Dc diver si tel t het aantal
soorten dat op het totale terrein voorkornt is 4 gebleven.

sjtuatje A



etB
Bij de overgang van A naar B is do hetrogenitejt van het totale ter.

rein afgenomen, de diversiteit is 4 gebleven. De cirkels in figuur 18

stellen pq's voor, Terreinsituatie A, met 4 pq's word beschreven in

1970, de diversiteit van elke pq was toen l Situatie B is hetzelfde
terrein enkele jaren later, het aantal soorten per pq is toegenomen

tot 4.

Dus: vergelijken we de vegetatie van een pq in do tijd dan is do diver—
siteit kennelijk toegenomen, maar als we het terrein in zijn totaliteit
in de tijd beschouwen dan is de diversiteit gelijk gebleven,

Kennelijk is de soortstoename op pq nivo geen werkelijke soortstoename
voor het totale terrein. Wel is er een verandering ontstaan in net
ruimtelijke verspreidingspatroon van do betrokken soorten, Ben werke—
lijke diversiteits toename is te bereiken door de hetrogeniteit in
het terrein te hand.haven of te vergroten en daarbij do vestigingskans

voor nieuwe soorten uit te breiden,

Divers it eitenhniteitohetWest2!t
Met de voorafgaande teoretiese benadering van diversiteit en hetro—
geniteit kan cte uitkomst van het vegetatie onderzoek benaderd worden,

Vergelijking van de pq's die op het beweide groenland liggen toonden
een diversiteitstoename en een afname van hetrogeniteit. Bij het maai—

regiem werden geen opmerkelijke veranderingen in de vegetatie waargo—

nomen, daarom bespreken we hier met name veranderingen onder invloed

van beweiding,

De pq's van 1972 en 1975 zijn met elkaar vergeleken, in alie pq's zijn

er soorten bijgekornen, Maar do nieuwe sourten zijn bijna alle soorten
die al in het terrein voorkwamen. Bovendien toonde de agglomeratieve

klassifikatie dat de hetrogeniteit was afhenomen voor het beweide
terreindeel Dc toename van diversiteit in de pq's en afname van hetro.

geniteit hangt mogelijk direkt samen, en volgen dan de teoretiese
benaderirig, zoals die hiervoor werd opgesteld Of te wel de diversi
teit in de pq s is toegenomen doordat een aantal soorten die eerst erg
lokaal vorkwamen flu over bet hele terrein v erspreid gevonden werden
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Do toenaae van diversiteit en de afnaae van hetrogeniteit kan tie
mogeltjke oorzaken bebben:

1. Zerttjds waren de percelen door hekken gescbeiden en verden so
afsonderlijk bewerkt. Nu sUn de percee Len samengevoegd.

2. Mi beveiding ala natuurtecbniese bebeersaaatregei vordt ernaar
gestreefd om Un scbaap per bektare te houden. Ret onderhavige
terrein is 11 ha. groot en er veidden in de somer 1975 nog 35
schapen. (Ret aantal vordt geleidelijk aan verainderd). - MJ exe.
tensieve beveiding zouden gradanten kunnen ontatean ala gevolg
van aelektieve betreding, bemesting, en vraat. Den gradijuten
ontataan niet $J een te intensieve beweiding.

3. Zaden die de schapen in bet ene terreindeel eten, transporteren
se via de meat en vol naar andere terreindelen (6.4). Mt kan
een n.tvellerend effekt bebben op de ruimteltjke verdeling van

soorten, en kan ecu ttJdeltJke toensee van bepaalde soorten in
andere terreindelen veroorsaken.

6.6 Adviezen voor botanies bebeer.

Ret beheersadvies is een aanvulling op bet reeds gevoerde beheer

op bet Westerbolt. Twee aspekten komen nearvoren:

1 • gradi intbevorderi ng
2. vergrassing van de oligotrofe terreinkoaponent, de hide,

tegengaan.

Mt kan aogelJjk vervezenlijkt vorden door de vo1gend aaatregelen:
a. bet Jaarli.jks verkleinen van de kudde voortzetten
b. bet aanleggen van eon koncentratieplaats in bet groenland

Toelicbting Mi de voorgestelde •aatregelen: Oosterveld (1976),

projektleider van bet landeltjke begrazingsonderzoek stelt in sUn
publikatie dat er met extensieve beveiding ala beheersaaatregei,

op do voormalige landbouvgronden een afvisoelend landschap kan

ontstaan. Onder extensieve beweiding verstaat Mi Un scbaap per

bektare. Do variatie van bet bistoriese kultuurlandschap is Otite

ataan doordat bet land, gerekend vanuit de dorpskern naar do pen—
terSe steeds minder intensief gebruikt werd(Brouwer, 1975 en Van

Leeuwen 1965). Oosterveld (1976) stelt dat: "bet gedragspatroon
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van het vee in een gevarieerd terrein op kieine schaal hetzelfde

beeld vertoont als het gedragspatroon van onze voorouders in het

landschaptj Op het Westerholt moet een koncentratieplants de funktje
hebben die een dorp in het historiese kultuurlandschap heeft, De

koncentratieplaats moet zo gekozen worden dat de heide extensief
en het grasland of de Juncusvegetatie intensief benut wordt1 Dit
gedragspatroon kan mogelijk ontwikkeld worden door een drinkplaats

en/of schaapskooi in de Juncus of op het grasland. aan te leggen,

Ji'
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7.0

7.0.1, Inleiding

In dit hoofdstuk zal aan do hand van gegevens uit de litera—

tuur de invloed van beweiding op do vegetatie besproken worden,

Vegetatie is dan... een ruimteiijke massa van plantenindividuen

in sanienhang met de plaats waar zj groeiBn en in de rangschikking

die zij ult zichzelf hebben aangenomen', ( Westhoff,1969)
Faktoren van beweiding die de vegetatie beinvloeden zijn: vraat

seiektiviteit — betreding en bemesting.

7 .002. offtofe
Het merendeel van de grasland vegetaties in gematigde streken
worc3t gexp1oiteerd om do prih2aire produktie direkt of indirekt
af te voeren; zodoende wordt het assimilerend opperviak, met al

dan niet regelmatige tussenpozen, verkleind. Graslandplanten

hebben zich door eon sterk regeneratievermogen, rozetvorming
en uitloper aangepast aan begrazing. Duffey e,a, (1974) zeggen

dat 70% van alle graslandplanten in de gematigde streken behoren

tot do hemikryptofyten en 13 % tot de kryptofytEn. Blj deze levens—

vormen bevinden de groeiknoppen zich gedurende de winter vlak

boven of onder het bodemopperviak. Bij grassen ligt ook tljdens

het groeiseizoen (april—augustis) de groeitop boven het niveau

tot waar de grote grazers het gewas af'vreten. (Spedding;1971)

Graslandplanten zijn rnerendeels overbujvend; dit is een effek—

tievo aanpassing aan begrazing, omdat er na het wegvreten van

de bloeiwjjzen altijd nog mogelljkheden zljn voor vegetatieve ver-

meerd ering.
Daar komt nog bij dat vraat, inits niet te intensief van aard

uitstoeling van het worteistelsel bevorderd, (Rawes and e1ch;
1969.Duffey; 1973)
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70,3. kefrn

Dieren grazen selektif, d.w,z. dat afhankell,jk van de soort

en/of do leeftijd dioren een voorkeur vertonen voor bepaalde

plantendelen, plantensoorten en vegetatietypen. Gimmingham en

Davies (in Jewel;197Lf) stellen dat selektie alleen optreedt wan—

neer het aanbod de konsumptie overtreft, Mime en Gwynne (in Jewel

197k) illustreren selektie van plantonsoorten door schapen op

sprekende wijze: In de onderzochte gebJeden hebben Poa soorten

een lage presentie, toch wordt er een hoo percentage fragmenten

in de faeces teruggevonden, Daarentegen wordt er in do mest van

schapen die op een A.grostis rljke vegetatie grazen een laag per-

centage Agrostisfragmenten teruggevonden. Do voedselkeuze door

schapen is selektiever dan door koeien. (Gimmingham; 1972 )

Smaak, voedingswaarde, verteerbaarheid, bereikbaarheid van do

vegetatietypen en het aanbod van de soorten binnen een vegetatie—

type zijn faktoren die de selektiviteit beinvloeden, maar het

mechanisme der selektiviteit is nog geenzins opgehelderd.

(Hughes et al; 196k) Wel zljn er aanwijzingen die enig inzicht

verschaffen in hot mechanisme, Steeds is do voorkeur voor hot

blad groter dan voor de sterigel en voor, de groene plantendelen

sterker dan voor de dorre gedeelten,

De favoriete plantendelen hebben veelal een hoog proteine

fosfaat—en suikergehalte. (Arnold in Crisp;196k) Er zijn san—

wijzingen (mond. med. R.H, Drenth) dat na het nuttigen van planten

het centrale zenuwstelsel binnen enkele sekonden tot enkele

minuten prikkels met informatie ontvangt omtrent de samenstelling

van hot zojuist genuttigde voedsel, Arnold (in Crisp;1964)

wljst er op dat de voorkeur voor plantensoort a van heel andere

aard kan zijn zljn dan de voorkeur voor soort b. Bet feit dat

schapen, aihoewel er volop sappig gras aanwezig is, toch 00k

struikheide in hun dieet opneen is hiervan een illustratie.

(Hughes;1961+.de Bie;1976). Mime en Gwynne (1971+) hebben do

voedselwaarde van vegetatietypen en Flantensoorten op St. Kilda

onderzocht en tevens d.m.v, gedragswaarnemingen de voorkeur

van schapen voor vegetatietypen bepaald
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De schapen blljken er selektief te grazen op gewassen met sen

hoog proteine— en een laag met uitzondering

van april—vinden de onderzoekers ook steeds Calluna fragmenten

in de mest De dieetsamenstelling varieet per seizoen afhankeltjk

van het aanbod, de voedingswaarde en de bereikbaarhejd op sen

bepaald tijdstip.

Selektief grazen heeft konsekwenties voor de soortsainenstelling

en struktuur van de vegetatie. Duffey (197k) en Klapp (1971)

stellen dat blj begrazing do niet gegeten soorten in een gun—

stige konkurrentiepositie komen en uiteidelljk kunnen gaan

domineren, Extreme voorbeelden hiervan vindt men in steken

met overbeweiding. Wanneer er binnen een vegetatiee.enheid eon

aantal ongewenste soorten voorkomen worden deze geiieden.

(Jewel;197k) Mogelijk is dit een verkiaring voor het verschijnsel

dat het gedeelte grasland op hot Westerholt wat tot 1967 bouw—

land was en nu relatief veel kweek bevat (en kweek wordt door

schapen gemeden) minder door do schapen bezocht wordt.

Van twee soorten distels, do Kale Jonker en de Speerdistel

wordt do eerste wel en de tweede niet gegeten door schapen,

In het natuurgebied de Klencke in Drente is de aanvankelljk

exploslef optredende Kale Jonker door selektieve schapenvraat

vrijwel geheel verdwenen. (de Bie;1976).

De selektiviteit van grazers kan op allerlei manie±,en benut

worden bij het botanies beheer van natuurgebieden, len kiassiek

voorbeeld is het terugdringen van boornopsiag op heide, tevens
een van de redenen waarom or op het Westerholt een kudde schapen
loopt.

Duffey (197k) onderscheidt vier beweidingsmethoderi die elk,

mits juist gekozen en konsekwent toegepast , gewenste verande—

ringen in de vegetatie kunnen bewerksteliigen.

1. 'free range' beweiding
2. winterbeweiding
5. voorjaar en zornerbeweiding

rotatie beweiding
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n&bein laat de nietgrassen veelal onaangetast omdat

deze do winter ondergronds doorbrengen. De schapen begrazen

een aantal soorten zodat andere soorten hierdoor bij de aanvang

van het groeiseizoen in een relatief gunstiger konkurrentiepo-.

sitie komen, Door 'deze maatregel kan het aantal bloemplanten

van eon weide toenemen. De veebezetting mag niet te intensief

zijn omdat or veel insekten tussen het dode materiaal overwjntern,

Devoorjaar en zomerbeweiding kan beniat worden om de ontwikke-

lingsmogefljkheden van dominante grassei af te r,emmen.

Bli rotatiebeweiding worden binnen een gebied bepaalde delen met

eon zekere regelmaat a? dan niet begraasd. Vanuit natuursbeheer....

oogpunt biedt dit tnogelijke voordelen omdat flu binnen bet gebied

verschillende successie stadia en struktuurvormen ontstaan, wat

optimale omstandigheden schept voor de ontwikkeling van een

gevarieerde flora en fauna.

7.O4. Betreding

Pondlopende grazers beinvloeden door hun gewicht de bodem en de

vegetatie; de hoefdruk van een schaap is ongeveer 2 kg./cm2,

(Sears;1951) Dc effekten van betreding zljn stork afhankelijk

van de veebezetting, bodem en vegetatiestruktuur; met name dras—

sige bodems kunnen nadelige gevolgen ondervinden van betreding,

Bj een verdichte bodem vermindert de zuurstofvoorziening en dat

heeft een nadelig effekt op do opbrengst van het grasland,

(Sears; 1951),

Tredplanten zijri planten die een grote verdraagzaamheid hebben

t,a.v. betreding en we vinden ze dan ook vooral op schapepaadjes

en bij hek1-en; voorbeelden zijn Juncus bufonius en Plantago major,

twee soorten die plaatselljk toenemen op het begraasde gedeelte

van het Westerholt. Edmond (1964) geeft een overzicht van de

tolerantje van een aantal graslandplanten voor betreding in

Nieuw Zeeland, Bjj normale betreding was de volgorde van nicer naar
minder tolerant: Poa triv,, Lolium perenne, Poa prat,, Trifolium

repens9 Phleum pratense, AgrosLis tenuis Dactylus glomerata,

Trifolium pratense, Holcus lanatus,Schulz (1974) die maaien met

beweiden vergelijkt vint na drie jaar beweiden een toename van
Lolium perenne Poe triviales n Poa annua'.
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8 • 0 Ji2.

8,0,1 jdin

De bedoeling van dit hoofdstuk is om een aantal belangrijke

aspekten van de N- cykius van een beweid systèem te belichten

aan de hand van gegevens uit de literatuur. Globaal kunnen we

vier belangrljke processen onderacheidden:

1. sneiheid van de cirkulatje

2. verliezen

3, winston
k. bottlenecks

Omdat vrlj veel gegevens over de meat en urine beschjkbaar

waren wordt daar nog apart aandacht aan geschonken,

8.0.2 Algemene opm. en cirkulatiesnelhejd

Door begrazing wordt de turnover van N versneld.

Volgens Barrow (1961) komt er alleen al door do N in do urine

meer N vrij dan bij de turnover van plantenmateriaal terwijt er

ook nog een gedeelte van do N uit do meat snel beschikbaar

wordt, De snellere beschikbaarhejd van N in urine komt doordat

de N in anorganiese vorm aanwezig is. Doordat in de meat do

N voornamelljk in organiese vorm aanwezig is gaat daar do omzet-

ting veel langzamer (Whitehead, 1970; Barrow, 1961).

Watkin (1957) vindt dat de nitrifikatje door urine toeneemt,

een toename die Doak (1952) verklaard doordat allantojne de

nitrifikatje zou versnellen, De N die terugkomt in de meat

en urine kan verschillend van invloed zijn op do produktie,

Whitehead (1970) vond dat blj gras/kiaver associaties de pro-.

duktie laag was doordat klavergroei onderdrukt wordt door
urine, Bij grasland zouden de schattingen uiteen lopen.

Sears (1953) vergoleek do produktie van weilanden met en zonder
meat en urine, Met mest en urine was de produktie 14.000 kg/ha

terwijl de vegetatie voor 70% ult gS bestond en voor 30%uit kiaver; zonder meat en urine was do produktie 10.000 kg/ha
terwiji do vegetatie voor 70% uit kiaver bestond en voor
30% uit gr as.
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In bet aigenon wqflt de snelbeid ws.arneo N ban cirkuieren
bepaaid door de relatief korte tljd dat bet is geinkorpoe
reerd in bet p]antensateflaal n Ie: ntflj4ye k].oifler geaesits
vat in bet dior aebterbiuft (Spedding 197].)

8.0.3 Veriiese

Eon be1angre veriieepost op bet Weeterboit is do Jaariijks
afvoer van vices en vol. Den bedraagt voigene een run be—
rekoning ongevoer 50 kg N/Jaar ( Lkg N/ba). Dit do urine
ban gasvoraig N ónteuappen. Direkt nadat do urine getalien is
neent de pH end toe. Doak (1952) vond een stging van
5.5 near 9.2. Tevens vond bU eon snelie bydroi'eo van ureun
blj eon boge pH waardoor de pH veer vrij sne]. daa].de. Van de
urine die op do biadoron vait woflt sen godeolts van bet ureun
dirokt opgonosen en Doak (1952) vond na drie dagon sen y.riies
van 12% uit de urinel
De gasvornigo voriiszen uit most zoudon mindor silt dan bil
uriilo (Wbitohoad, 1970) sear Giliard (in Wbitebsad,1970) vond
biJ droogte some eon venice van 80%. Wbitebead (1970) konsta—
toort dat do vonliezon uit do oxkronenton gewoon1 grotor
sUn dan 50%.

Do uitspooling van N is goring op do moesto bodomtypon (White—

bead,1970). Wannoor bemosting optrood kunnon ocbter aanzion—

iSo vonliezon optrodsn. (Burley in Wbitoboad,1970). Ook in
Nodorland is veoi uitspooling gokonstatoord • Op zandige gron—
den waren do vonliozen van amnoniumnitraat, die in boovool—

hodon tot 90 kg/ha was toogediond, kioin in bet voorjaar on
zomor, sear or was eon aansioni5o uitspoeling van do toogo—
diondo N in borfst on winter. Ook kon onniddolijk na oon rogen—

bni some eon uitspooiing van 20-35% van do toogodiondo N

wordon genoton (Woldondorp on Kolonbrandor in Wbitoboad,1970).
Harmson on Kolon brander (in Wbiteboad,1970) stolien evonoons

dat vonlios van N door uitspooiing in Noderiand aanzienltjk

ban zjJn on dat hot vorlios toonoomt met do oudordom van do
woido. Ook do veol voorkomendo zandgrondon on do vole kunet—
most bovorderon uitspooiing.
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Ook door denitrifikatie kan N tenSes optreden.
Gasvonig venlies van N Mn optneden in de von tan 115 ;N2
N20 Cnt. NO)., In bet 4gen bl*en tasYQrrnige vslinn
alleen belangrtjk te worden wannest rote hoeveelbeden oplos—
baar N aanwezig zj$ ala gevolg van kunatmest 'of exkreaenten.
De denitnifikatie gaat speller onder anaerobe otandigheden
en langsaaer in sure grond (Whitehead ,1970).
Allison (in Whitehead ,1970) vindt dat wanneer ammonjus •n
nitniet ionen in voldoende hoeveelheid aanwzig sUn en ape—'
ciaal in sure grond veel gaevonaig N gevotad Mn wonden
volgenss 115 + HNO3 N114N02 + 2HaO.
Ook kan selfontleding van nitniet plaats vinden:

31102 -Ø 210 + Him3 + 120
Net belang van de denitrifikatie in graslandbodeme is nog niet
duideljjk omdat en nog weinig veldonderzoa is 'vernicht.
Labonatoniumexpenjmenen hebben duidela geaaakt dat faktoren
als'bodemvoohtigheid, pH, tesperatuun en de dekompositiesnej..
heid van onganies materiaal belangre invloeden kunnen uit-
oefen,n op de gasvormige verliesen van N.

8.0.4 Winsten

Rawes en Welch (1969) vinden in Schotland dat met regen on—

geyser 8 kg/ha/Jaar hun terrein binnenkomt. IClapp (1971) geeft
een vergelbaar getal van 5—20 kg/ha/jaar. Direkte absonptie
van kleine hoeveelbeden NO en NH3 uit de atmosfeen is
getoond door Hannawalt (in Whitehead,1970) in New—Yersey:
20—60 kg/ha/Jaar. Bodems met een gesloten vegetatie zouden
minder ammonia fixeren dan kale grond maar de mogelljkheid van
dinekte absorptie door gewas bltjft, hoewel bier flog weinig
ondersoek aan is gedaan.

Kiavers kunnen d.m.v. hun wor'telknolletjes die Rhizobium—
baktenien bevatten aanzienlae hoeveelbeden N fixeren.
De hoeveelbeden lopen nogal ulteen en de klavergroei wordt

o.a. beinvloed door pH, klimaat en vochtigheid. Kunstmest en
urine onderdrukken klavergroej, en bevorderen grasgroei
(Whitehead ,1970).
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De N die door kiavere gefixeerd yoSt ban ten goede koaen
aan de grassen door:
- akti!f ond•rgronds transport T N. Epedding (1971) toonde

transport tan van 33 kjr.van trito1iuEreens Mar
Loliun perenne. Ook Sears (1933) vond dat kiavers end N

konden leveren en so verbogend werkten op de produktie btJ

graseen terwiji tevena de N gebaltes boger werden.

— de afbraak van bet dode klaveraaterjaa].
— dieren die klavers vreten en via de ezkreaenten een gedeelte
van de gefixeerdç N over bet terrein verspreiden.

8.0.5 Meet en urine

Ret gedeelte van de gekonsuneerde N vat yoSt uitgeecbeiden
en de verdeling daarvan tuseen de urine en de nest wórdt vhl.
bepaald door de aard van bet beest en bet N gebalte van bet
voer (Wbitebead,1970). Duffey (1974) segt dat ook bet water—
gebalte van bet voer en de weersonstandigbeden van belang
nfl. BtJ scbapen kan 80-90% van de gekonsuneerde N veer worden
uitgescbeiden (Walker, ). Sears (1953) vond WJ sobapen op
een gras/klaver weide dat van de uitgescbeiden N 70—75% in
de urine terecbt kwan en 25—30% in de nest.

Doak (1952) vond gemiddeld 8.5 g N/i in de urine van schapen
tenti de geproduceerde boeveelbeid per dag varieerde van
1700— 3800 ii. Volgens Spedding (1953) kont 25—30% van de
uitgescbeiden N veer terug in bet gras.
De invloed van een aantal N konstituentenwerd ..bestudeerd
door Doak (1952). Ais bet totaal aan N— bevattende stoffen
in urine 100% is dan was de verdeling ale volgt:

ureun N : 76%
aliantoine: 4%

creatine en creatinine: 1.5%
amine N: 12%
ammonia N: 0.7%

Ureum neest due een beiangre platte in. Bet yoSt gemakke1
gebydrolyseerd tot ammonia en C02; de bydrolyse is o.m.
afhankeiljk van:
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1. temperatuur. 15% was na drie dagen gehydrolyseerd

2. bodemvochtjgheid, Bij gemiddelde vochtigheid meer afbraak

dan bij verzadigingspunt..

. pH. De pH stljgt snel en de hydrolyse neemt toe met stjgende

PH,

8.0.6 Bottlenecks

De belangrljkste bottleneck is de af'braak van organies materi-

aal door de bodemfauna (Mac Fadyen,1961). In de gematigde

streken hoopt zich organies mat. op. Wat de exkrementen be—

treft is het vooral de mest die belangrljk aan de ophoping bij

draagt.

Barrow (1961) vend dat de mineralisatie van meat langzamer

gaat dan van gewas. Aangezien de mineralisatje stork afhan—

ke]ijk is van het N gehalte deed hlj het blj verschillende N ge—

haltes van gewas, Floate (1970) vond in de A0 (humuslaag) van

sterk beweide terreinen mnder ophoping van N dan In de boven—

ste humuslaag van gemaaide of extensief beweide terreinen.

Duffey (1971) stelt dat, door verminderde aanwezigheid van

schimmels en insekten, 'a winters do ophoping van meet erg

groot kan zljn. Poch neemt in het algemeen de beschlkbaarheid

van mineralen door de passage van het gewas door grazende

dieren toe. (Heady, 1975). Spedding (1971) stelt dat de

hoeveelheid beschikbaar N in de bodem niet van belang is voor

de produktie omdat do hoeveelheid N die cirkuleert en van

belang is voor de gewasproduktie maar een heel klein gedeelte

blijkt te zijn van het totale N arsenaal wat normaal in do bo—

dern onder grasland wordt gevonden!

Net probleem van N in relatie tot produktiviteit is meer een

kwestie van eon relatief kleine toename in de hoeveelheid

N die cirkuleert dan van belangrljke aanvullingen aen het

systeemi
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Samenvatting

Het "Westerholt" is een 12 ha groot natuurgebjed in het Stroomdallanth..

schap de Drentse A0 Sinds 1973 wordt getracht de invloed van verschil—
lende natuurtechnjese beheersmaatregelen op do vegetatie ontwikkeling

experimenteel te benaderen.

Het grootste deel van hot terrein wordt beweid met schapen, daarnaast

wordt er ook gemaaid. en geplagd,

In 1975 is geprobeerd een zekere balans op to stellen na drie jaar beheer.

Vergeleken werden de beheorsmaatregelen inaaien en beweiden en het on-.

derzoek spitste zich toe op de afvoer van mineralen (N en P) en de ver—

anderingen in do vegetatie. Verondersteld werd dat de jaarlijkse af—

voer van mineralen bij maaien groter zou zijn dan bij beweid.en.

Dit bleek het geval to zijn. Vervolgens werd nagegaan of de potentie

van de bodem om een bepaalde hoeveelheid gewas to leveren bij beweidea

groter zou zijn dan bij maaien omdat op het oog het tegendeel verwacht

werd0 Dit kon niet duidelijk aangetoond worden.

De p.q. gegevens van 1972 en 1975 waren do basis voor het vergolijken

van do veranderingen in de vegetatie,

De toename van hot aantal soorten was op het boweide deel groter dan op

hot gomaaide deel. Op het bewoide stuk nemen soorten als Lolium perenne

en Poa pratense af. Toenemen vooral allerlei rozetplanten maar ook

grassen als Anthoxanthum odoratum en Cynosurus cristatus,
De diversiteit op het beweide stuk neemt toe terwiji de heterogeniteit
afneemt, Mogelijke oorzaken hiervan zijn het vervagen van grenzen tussen
percelen met verschillend beheor vroeger, en een te intensieve veebezeting.

Pogingen om de veranderingen in de vegetatie te verkiaren vanuit de

relatietheorje van van Leeuwen stuitten op grote theoretiese bezwaren,



69

9, Literatuur

Adriani,M,J,,1970, Bodem en bodeniverontreiniging, In: Het verstoorde
evenwicht, Kramer,J,C, van de (red.), Oosthoek, Utrecht,

Andel,M van en Waterbo1k,H.T,,1945 Bodem en plantengroei in het dal
van het Andorse Diep, Kruipnieuws, 37—58,

Bakker,D,1974, Struktuur—oecologie en Natuurbeheer, R,U, Groningen,

Barrow,N,J,,1961, Mineralisation of N and S from sheep faeces.
Aus, ,of Agric, Research, 12—pp 644—650,

Bie,S, de,1976. Onderzoek naar beweiding als natuurtechnische beheers—
xnaatregel op het Westerholt, Doktoraal verslag,
R,I,N, / Lab, v, P1, Oec, , Haren,

Bouwer,K,,1975, Hat Drentsche cultuurlandschap, Intermediair, 11(45),

Crisp,D,J,(ed),1964, Grazing in terrestrial and marine environments.
Symposium of the British Ecological Society,
Blackwell Scient, Publi, , Oxford,

Deiriing om de Drentse A,1967, Drents landbouwschap,

Doak,B,W,,1952, Some chemical changes in the nitrogenous constituents
of urine when voided on pasture.
J, Agric, Sci,,42,162171,

Duffey,E, et al,1974. Grassland Ecology and Wibdlife Manegement,
Chapman and Hall, London,

1dmond,D,B,,l964, Some effects of sheep treading on the growth of ten
pasture species, N.Z.J,Agr,Res, 7:1—16,

Floate,M,J,S,,1970, Decomposition of organic materials from hill soils
and pastures, Soil Biol, Biochem, Vol, 2, pp 187—196,

Gimmingham,C,H,,l972, 1cology of Heathiands. Chapman and Hall, London.

Heady,F1.F,,l975. Rangeland Management, Mc Graw—Hill Book Company,
New York,

t-ieukels,H, en Oostroom, S. van,1973, Flora van Nederland,
Wolters—Noordhoff N.y., Groningen,

Heuveln,B,van,l965, Be bodee van Drente, Stiboka, Wageningen,

Jewel,P,A,(ed),1974, The Ecology of the Soay Sheep of St. Kilda,
The Atlone Press, London

Kettner,P,,1972, Primairy production of salt—marsh communities on the
island of Terschelling in the Netherlands,
Verhandeling R,I,N,,5, 181 pag,,



70

Klapp,E.,1971. Wiesen und Weiden, Verlag Paul Parey, Berlin,

Koops,H. en Brouwer,J,,l972, Verslag Derde tJaars Cursus P1. Oec, Haren,

Kruyne,A,A, en Vries, D.M, de,1968, Vegetatieve herkenning van onze
graslandpianterj, H. Veenman en Zn, N.V.,Wageningen.

Leouwen, C. van,l971, Ekologie, Syllabus Bouwkuxide.,P,ff, Delft,

Maarei, E. van der,l966. Over vegetatiestrukturen, —relaties en —systemen,
R.I,V,O,N., Zeist.

Maarei, E, van der,1969, Enkele ord.inatie methoden,
Akta Geobotanica, vol X1X—l9 Xli,

Macfadyen,A.,1964, Energy flow in ecosystems and its exploitation bj
grazing. In: Crisp,D.(ed), Grazing in terrestrial and
marine environments. pp 3—20.Blackweli, Oxford.

Oosterveld,P.,].975, Beheer en ontwikkeiing van natuurreservaten door
begrazing. Natuur en Landschap,(6)...ppl6i_i71.

Orioci,L,,1975. Muitivariate analyses in vegetation research,
Dr, W, de Junk B.V., den Haag,

Rash,R,,1966, Heideterreinen in het Eexterveld, Kruipnieuws,(28), i—2,

Rawes,M, and Welch,D,1969, Upland productivity of vegetation and sheep
at Moor House Nat, Nature Reserve,Westmoreland, England,
Olkos suppieinentum 11,9—72,

Schimmel,H,,1955. De Drentse beekdalen en hun betekenis voor natuurwe—
tenschap en landschapsschoon, S,B,B, rapport,

chuiz,H,,1974, Langjhrige Untersuchungen ber den Einfluss von
Vielschnitt und Beweidung auf Ertrag und Pfianzenbostand
einer Dauergrn1andf1che,
Z,Accker— und Pflanzenbau, 140, 144-456,

Sears,P,D,,l95l, Plant and animal nutrition in relation to soil and
climatic factors,
Proc. Spec, Conf, Agric Br, Commouw, Sd, Off, Aust,;409,

Sears,P,D,,l953, Pasture growth and soil fertility,
New Zealand Journal of Ecience and Technology,35,221236,

Smidt,J.T,de,196l, Do samenstelling, verspreiding en bodem van do
Nederlandse Heidegezelsohappen, R,I,V,0,N, B 499 A,

Smidt ,JT.de,l975, Nederlandse Heidevegetaties,Proefschrift, Utrecht

SpeddingC,RW,l97l Grassland ecology, Clarendon Press Oxford,



? 1

Staatsbosbeheer,1965, Hot gedachtenplan, Stroonldallandschap Drentse A,
Consulentschap van Groningen en Drente,

Voilte, A,D,,1973, Natuurbeheer in Nederland, Samson, Aiphen aan de Rijn,

Watkin,B,R,,1957. The effect of dung and urine and its interactions,.,,,
Journal of British Grassland Soeiet,ll,pp 269-277,

Westhoff,V,en Den Held,A,J,,1969. Do plantengemeenschappen van
Nederland, Thieme, Zutfen,

Whitehead,D.C.,1970. The role of Nitrogen in grassland productivity,
Commonwealth Agricultural Bureau, Hurley.

Wilde Planten,deel ll1,l9?3 Verenlging tot behoud van Natuuronumenten,

Wijngaarden, A, van en Oostorveld, P. ,1972. Grazen in do Natuur,
AO boekje, 1411,



Td ye kuvJ. orn1e.s.
L'estrhDft Dc€t
2.

der pe &*e.ie z. £1

kto11 1t72 C* e.LL beL. jui ,e7ç
&ic 6.o

72

D
jtc,r

cm..
tc1ekk.

3it"i'
,a
zo?

Ti

$4i'i.
io7

*

*o 444 4$91

i bi ?ôi i'
2O 2't .

O 8*7* 4r1

B £ LJJ C N

4'I4

icc ic

$3$3
* 7S

2*

Y5
717$
,ooii,j1*

bJI
)'7c
io/q

3.3
7Z7

.4*

4 sic 3jf p7r 7:7ç 71/i
o66 ico6 'ooc' iac6

2pj to4 204 1SiO C0
4 * '• ? 7*?'

IIAA I £ N

ti
1.?' t&("3*k'. o4Ii.
BiLLs i-i'4
Crii''i Ic.ii
Co..
Cir&t.,.I14osIoJ4C.. pmL.Jr

c.uji.tiuDt tj
E1uLr ptstri

ra'%3

u..rt
p. hir

I
L((u.... ptrc..¼i.

p 4•

•

I

p

p I

+ttt

z I
+

p +

33
+

i'

p z
p

t
+

p

+
t+

F

'
s-

p

-p-

r
2'

p I

p

p p

r r t
z' + z + 2'

p r +

p + tI it ft 1-!
i.

+ t
I

. +
+ 1-

p r
-s I I r'
I r +

F + +t
i- r -i- t i- t.

I 2 i' fz'

p I p I p I

p p p
p I

i I r
1.' I 2'

rtfI t! itrr

F
-

33' 'i
i- r +

I - i'
'' 3 2.••

p

p

I

+t
1-
rt

JI

rI

p '

*
r

I

p

+f
r

2.

i-f
23

r
-I.

i-
2. Z

p '
p

t-

ii
•

F

$-

f 3' i

r '

1'
p

''
.

3

3 t'

p r p i
p

'
pii p+ *1 p

I I + ÷ I
p 1' p f t I p I

If I +z' ti
r ft r

r
+f

- I t f 3

r
ti 43 IJ

r f r I r s

1- + 1-

4 ILpki i2I
Lri_

')—.s
PLI.tt... ps-Se

.,1o
>GQp.kI4
?.&.
Pu trs.LpCr'-a.j

r
i- I-

r+.
I

I I
F 2'

r
p t

r

r
2. I

p 2

F

f
I I 2.1 F

1- + I + + + I

I

.

F I

I I I 2' I I 1 3'
p 4. 2. p I p I

I + + 2.'

.-

-f• 4. 1 f I 21

p 4. i' I I1t ti- 4.

I

2' I 2' 2 4
5' r 3' p I

4-

2."t
4-

2')
+ 3'

t i

1
Z I
+i-

4-

2. 2.'

p 3
-1-

F

2.
2
i-I

3 I

+ i'

4

1- I

r
3 I

+ I

+ + 2.' z' p +
4-

ri't' I + L'Z' 2'f 2'
1- I + 4. p I p I p 2'

'4-i
L..,Li c.y S

ueSI'-
4-

r +- r +

I
I 3' F I I ÷ 2.1
+ .-

+ 2 I -+

.-- g

F F -1- 4- ÷r
+ 4
i

+ 4- i- t r +
2' F 1- i-I' I ri&c.koU

eUa.r,& -Iii4.
X.".' '-eS

¶rotiu- re,.i

r

+5
p -

ti'
4-f

3

j- i-f f
.

Ii + I *t -I-I
p -i- -I-

j i-V1' + 2 3

I t +

I I I -
-I-

2' J I -I-

II

-I• 4

F

II
I

ft
f-f
p I

I P

51
p i'

i -f

rz'I) -f-I j- ! + f-I-
p I p p 2'

Ft -I- 4. * -1- t

-


