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D
Samenvatting

In het hedendaagse natuurbeheer is er een gradatie van meer
objectgeorienteerd naar meer systeemgeorienteerd beheer. Op kleine schaal

is het mogelijk om voor de soortdiversiteit of bepaatde soorten een intensief

beheer te voeren. Op grotere schaal is dit niet goed mogelijk, maar dan is het

wel mogelijk om een meer natuurlijk systeem te ontwikkelen. Een belangrijke

vraag is of ook in een natuurlijk systeem een grote variatie gegenereerd en in

stand gehouden kan worden. Deze variatie bestaat uit verschillen in
plantengemeenschapPen, in structuur en in soorten. De bodem en de

aanwezigheid van begrazing spelen een belangrijke rol bij deze
heterogeniteit. De hoofdvraag van deze scriptie is: hoe ontstaat ruimtelijke

heterogeniteit?
Voor de aanwezigheid van ptantensoortefl is het abiotisch milieu

essentieel. Variatie in het abiotisch milieu zorgt ervoor dat er ook variatie in de

vegetatie kan ontstaan. Op een grote schaal is het abiotisch milieu bepalend

voor de verschillen in vegetaties in verschillende gebieden. Op een klelne

schaal kan variatie in het abiotisch milieu ook belangrijk zijn, maar als de
omstandigheden niet extreem zijn, worden vegetatieproceSsen belangrijk voor

heterogeniteit, zoals concurrentie.
De invloed van herbivoren op de heterogeniteit van de vegetatie laat

zich vooral gelden in de vegetatiestructuur. Begrazing zorgt er in het

algemeen voor dat de vegetatie opener wordt. Daarnaast beInvloeden
herbivoren de vegetatie, doordat ze waarschijnlijk extinctie- en
kolonisatieprocessen veranderen. Hoe groot de invloed van herbivoren op de

vegetatie is, hangt ervan af hoe gevoelig de vegetatie is voor verstoring door
herbivoren, maar ook van hoe aantrekkelijk bepaalde plantensoorten zijn voor
herbivoren. Daarbij spelen ook de soort en dichtheid van herbivoren een

belangrijke rol.
Ruimtelijke heterogeniteit van de vegetatie ontstaat dus als gevolg van

een wisseiwerking tussen bodem, vegetatie en herbivorie, waarbij de bodem

verreweg de belangrijkste component is. Herbivorie kan de abiotische variatie

versterken of afzwakken.
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Inleiding

In weinig landen is de invloed van de mens op natuur en Iandschap zo sterk
en is er zo weinig natuur overgebleven als in Nederland. Bovendien is de
resterende natuur vaak sterk versnipperd. Behoud van bestaande gebieden is

niet genoeg en ontwikkeling van nieuwe natuur is nodig (Londo 1997). Van
belang is welke natuur blijft en welke nieuw ontwikkeld wordt. Als referentie
daarvoor gebruikt men bestaande natuurgebieden in Nederland. Voor nieuwe
natuur die niet (meer) in Nederland aanwezig is gebruikt men gebieden elders
in Europa (zoals in Polen) en/of men maakt reconstructies van hoe het er in
het verleden in een bepaald gebied uit heeft gezien (Bakker & Londo 1998).

In het natuurbeheer worden onderscheiden natuurlijke, halfnatuurlijke
en cultuurlandschappen. Natuurlijke Iandschappen zijn landschappen waarin
de menselijke invloed praktisch nul is en de soortensamenstelling is hoofd-
zakelijk het gevolg van spontane of natuurlijke processen. Halfnatuurlijke
Iandschappen zijn Iandschappen waarin de menselijke invloed beperkt is tot
maaien of ontwateren, maar de soorten zijn grotendeels gebiedseigen en
spontaan. In het cultuurlandschap bepalen mensen ook de soortensamen-
stelling (WaflisDe Vries 1998).

Natuurlijke en halfnatuurlijke Iandschappen zijn interessant voor
natuurbehoud en natu u rontwikkeling. Natu urlijke Iandschappen komen in
Nederland nauwelijks meer voor. Een potentieel-natuurlijke vegetatie zou op
de meeste plaatsen in Nederland uit climaxbos bestaan, afgewisseld met
hoogveenmoeras en open water. Alleen in het rivierengebied en de
kustgebieden zou een natuurlijk landschap opener zijn. Daar zouden oudere
successiestadia afgewisseld kunnen worden door jongere door de grote
dynamiek in abiotische factoren. In Nederland zijn nog wel halfnatuurlijke
Iandschappen over en dit is de enige bron voor dieren- en plantensoorten
voor een natuurlijk Iandschap (Londo 1997).

Natuurbeheer speelt zich af op verschillende niveaus. Londo (1997)
onderscheidt een microschaal, een meso- of perceelschaal en een macro- of
tandschapschaal. De microschaal is de schaal van kleine
landschapselementen. De perceelschaal en Iandschapschaal zijn
respectievelijk de schaal van een perceel en een Iandschap. Halfnatuurlijke
Iandschappen kunnen wel of niet geperceleerd zijn. Voor het voortbestaan
van een geperceleerd Iandschap is relatief intensief natuurbeheer vereist, is
eigenhijk alleen gecompartimenteerd beheer mogelijk en de overgangen
tussen verschillende landschapstypen zijn scherp en sterk kunstmatig.
Ongeperceleerde Iandschappen kunnen open of halfopen zijn. Open
Iandschappen bestaan voornamelijk uit grasland, ruigte, heide en moerassen.
Halfopen Iandschappen of parklandschappen zijn landschappen waarin bos
een belangrijk aandeel heeft.

Natuurbeheer op micro- en perceelschaal richt zich op bepaalde
soorten of op soortenrijkdom. Begrazen of maaien vindt plaats om
aantrekkelijk grasland voor eenden-, zwanen- en/of ganzensoorten te
creëren. Ook voor soortenrijke graslanden is begrazen of maaien een
belangrijke maatregel gebleken. Grazers fungeren op deze schaal als
maaimachines binnen het soortdiversiteitconcept (Van Wieren & Bakker
1998).
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Natuurbeheer op landschapsniveau richt zich op diversiteit van
plantengemeenschappen of het creëren van een wildernis. Als het doel is
diversiteit van plantengemeenschappen, gaat het vooral om het creëren en
handhaven van ruimtelijke diversiteit in de vorm van een mozaIek van bos,
struweel en lage vegetaties. Populaties herbivoren worden hiervoor ingezet
en gestuurd om het beoogde effect te geven. Bij het wildernisconcept moet
menselijke invloed buiten het systeem blijven. Compleetheid met grote
herbivoren en topcarnivoren is erg belangrijk (Van Wieren & Bakker 1998).

Er is dus een gradatie van meer objectgeorienteerd naar meer
systeemgeorienteerd natuurbeheer (Van Wieren & Bakker 1998). Daarbij is er
een zekere strijdigheid tussen de mate van natuurlijkheid en de biodiversiteit.
Wanneer halfnatuurlijke landschappen in natuurlijke Iandschappen overgaan
zullen veel soorten en Ievensgemeenschappen uit ons land verdwijnen en
neemt de biodiversiteit af (Londo 1997). Recent is dit beeld ter discussie
gesteld. Het wildernisconcept en het beheer gericht op een grote diversiteit
aan plantengemeenschappen zouden kunnen samengaan. Herbivoren
zouden hier een belangrijke rol spelen. Door hun activiteiten zorgen
herbivoren voor heterogeniteit in de vegetatie. Zo zou een mozaIek van
grasland, bos en struweel gecreeerd en gehandhaafd kunnen worden (01ff et
al. 1999). Als natuurbeheer plaatsvindt door herbivoren is dit in grote
natuurreservaten een veel praktischer beheer. Grote natuurreservaten
zouden moeten voldoen aan de habitateisen van grote herbivoren. Onder de
paraplu van grote herbivoorpopulaties zouden andere soorten kunnen
meeprofiteren (WallisDe Vries 1994).

Heterogeniteit in de vegetatie is in deze discussie een belangrijk
begrip. Heterogeniteit ontstaat door verschillende factoren. Allereerst hangt
heterogeniteit in de vegetatie af van de variatie in het abiotische milieu. 0.a
grondsoorten, relief, een lage graad van voedselrijkdom zijn belangrijk.
Geleidelijke overgangen tussen bodems met verschillende eigenschappen
zorgen voor veel variatie. Ook de waterhuishouding is belangrijk: er moeten
niet te grote schommelingen in de waterstand zijn en de samenstelling moet
goed zijn (Londo 1997). In deze scriptie worden landschapstypen die
verschillen in zoutgehaltes, nutrientengehaltes, vochtgehaltes en kalkgehaltes
met elkaar vergeleken.

Heterogeniteit van de vegetatie hangt ook af van het voorkomen van
begrazing. Begrazing beInvloedt de structuur en samenstelling van
plantengemeenschappen. Op de lange termijn zouden ecosysteemprocessen
(zoals productiviteit, turn-over en de verspreiding van nutriênten) veranderd
kunnen worden. Indirect zouden herbivoren processen in gang kunnen zetten
die van invloed zijn op de hele structuur en samenstelling van het ecosysteem
(WallisDe Vries 1998).
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Heterogeniteit van de vegetatie is in deze scriptie het voorkomen van
verschillende plantengemeenschappen (macropatronen) en ruimtelijke
patronen van hoge en lage vegetatie binnen één plantengemeenschap
(micropatronen). In veel onderzoeken is alleen soortdiversiteit en —abundantie
gemeten over gehele terreinen. Daarnaast is in een aantal onderzoeken de
vegetatiehoogte gemeten en het voorkomen van micropatronen in de
vegetatie. De nadruk in deze scriptie Iigt op de invloed van grote grazers bij

het ontstaan van ruimtelijke heterogeniteit. Begraasde en onbegraasde
gebieden zullen daartoe vergeleken worden. De afhankelijkheid van het
abiotische milieu wordt vooral behandeld in de theorieën over
vegetatieontwikkeling. Hoofdvragen en deelvragen zijn:

Hoe ontstaat ruimtelijke heterogeniteit?

1) Wat is de invloed van abiotische factoren, beg razing en overige
factoren op de handhaving van plantensoorten?

2) Wat is de invloed van de dispersiecapaciteit, abiotische factoren
en begrazing op de vestiging van plantensoorten?

3) Welke rol speelt het gedrag van herbivoren in ruimte en tijd?

In hoofdstuk 2 komen theorieën aan de orde over vegetatieprocessen onder
invloed van bodemcondities en begrazing. In het derde hoofdstuk zullen
effecten van herbivoren op de vegetatie aan de orde komen, zoals gevonden
in onderzoek. Vervolgens komt aan de orde hoe deze effecten worden
verklaard aan de hand van kolonisatie en extinctieprocessen van
plantensoorten (hoofdstuk 4) en het gedrag van herbivoren (hoofdstuk 5).

Daarna volgen discussie en conclusies.
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2. Vegetatieontwikkelingen in ruimte en tijd

In dit hoofdstuk komen aan de orde theorieën waarin de relatie tussen
abiotisch milieu en vegetatie en herbivoren worden behandeld.

2.1 C-, S- en R-strategieën (Grime 1979)

De belangrijkste beperkende factoren in het milieu kunnen samengevat
worden onder de complexe factoren stress en verstoring. Stress is de
beperking van groeimogelijkheden door bijvoorbeeld tekorten aan water,
mineralen en licht (als dit niet door concurrentie wordt veroorzaakt) of door te
hoge concentraties aan zout of zware metalen in de bodem. Verstoring omvat
alle invloeden die leiden tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van biomassa
door bijvoorbeeld vraat of brand. Als de invloeden van zowel stress als
verstoring gering zijn, wordt interspecifieke concurrentie verondersteld de
belangrijkste selectiedruk te zijn (Grime 1979). Verstoring is bij Grime een
onderdeel van systemen en werkt in op individuele planten. Verstoring kan
ook op systeemniveau gedefinieerd worden. Verstoring is dan een externe
factor waardoor een systeem kan overgaan in een ander systeem. Stress
wordt door Grime niet gedefinleerd als een fysiologische toestand waarin een
plant kan verkeren, maar als een oorzaak (Van Andel & Van den Bergh
1987).

Soorten die aan omstandigheden van extreme stress zijn aangepast
worden vooral gekenmerkt door hun zuinigheid met al verworven
hulpbronnen, die belangrijker is dan snelle groei. Hun bladeren zijn
langlevend (vaak altijd groen), ze zijn resistent tegen herbivorie door
secundaire plantenstoffen, stekels e.d. en investeringen in voortplanting zijn
vaak klein. De trage groei brengt een kleine morfologische plasticiteit met zich
mee. Ze kunnen vaak een hoge leeftijd bereiken. Ruderale soorten
(storingssoorten) hebben een korte levenscyclus, een hoge groeisnelheid en
ze investeren relatief veel in voortplanting. Concurrentiekrachtige soorten
kunnen op vruchtbare, relatief ongestoorde standplaatsen snel van
beschikbare hulpbronnen gebruikmaken door middel van een dicht bladerdek
en een omvangrijk wortelstelsel. Mede dankzij hun hoge groeisnelheid zijn ze
snel in staat zich morfologisch aan te passen aan gewijzigde omstandigheden
(grote morfologische plasticiteit).

Een van de voorwaarden voor coëxistentie van soorten in een vegetatie
van kruidachtige planten is dat er factoren zijn die de expressie van
dominantie beperken. Onder vruchtbare omstandigheden zal anders een
trend naar een monocultuur optreden. Stress en verstoring kunnen
gezamenlijk of afzonderlijk voor beperking van dominantie zorgen. Zo zal de
dominant verzwakt worden en coëxistentie van soorten met een kleinere
standvorm zal dan mogelijk zijn. Op grond hiervan komt Grime met zijn
'hump-backed' model (Fig 1).
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-— Increasing intensity of stress and/Or dusturbaice

Increasing standing crop and litter

Fig 1: Model dat de invloed van een toenemende stress en/of verstoring op de
potentiele soortdiversiteit van een vegetatie van kruidachtige planten
beschrijft. Wit: potentiele dominanten; zwart: soorten of ecotypen, die sterk
aangepast zijn aan overheersende stress en/of verstoring; gearceerd: Soorten
die noch potentieel dominant noch sterk aangepast zijn aan stress en
verstoring.

2.2 Successie

Successie is een verandering in de vegetatie met een bepaalde richting.
Hierin onderscheidt het zich van een fluctuatie die we een verandering is
maar daarna weer terugkeert naar de oude staat. In de successie kunnen
onderscheiden worden pathways, causes en mechanisms. Een pathway is
het patroon van de vegetatieverandering in de tijd. Een cause is een
veroorzaker, omstandigheid of actie die Ieidt tot successiepatronen. Een
mechanism is een interactie die bijdraagt aan de verandering in de vegetatie
(Van Andel et al. 1993).

Vegetation mechanisms of succession zijn interacties tussen planten
(autogene processen). Deze omvatten de vestiging van planten, facilitatie en
competitie. Planten kunnen zich vestigen door middel van een zaadbank of
dispersie. De aanwezigheid van geschikte microsites is van belang voor de
kieming. Facilitatie houdt in dat bepaalde plantensoorten zich in de
aanwezigheid van andere soorten beter kunnen vestigen en/of handhaven.
Competitie verhindert het zich vestigen van bepaalde soorten en heeft een
nadelig effect op andere soorten.

Biogenic causes of vegetation succession zijn effecten van andere
soorten organismen dan hogere planten op een plantengemeenschap. Deze
omvatten herbivorie en parasitisme.

Ecosystem mechanisms of succession zijn effecten waarin
systeemeigen en factoren van buiten af niet meer te onderscheiden zijn en
deze interactie de vegetatiesuccessie bepaalt. Hier gaat het vooral om de
wisseiwerking tussen bodem en vegetatie.

Een pathway van successie (Westhoff & Van Andel 1985).

De vestiging van pioniersoorten is allereerst afhankelijk van de aanwezigheid
van kiemkrachtige zaden. Deze kunnen aanwezig zijn in de vorm van een
zaadbank in de bodem of ze moeten er door dispersie terechtkomen. Op
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arme bodems zijn het vrijwel alleen overblijvende soorten die als
pioniersoorten voorkomen, op jets rijkere bodems komen éénjarigen voor als
pioniersoorten. Pioniersoorten hebben licht en temperatuurswisselingen
nodjg om kieming te induceren. Als de vegetatie zich in de loop van de
successje sluit, verdwijnen ze, tenzij zich steeds nieuwe situaties voordoen
voor hervestiging. Bij regelmatige verstoring ontstaat in de vegetatie een
mozalek van pioniersituaties en vervolgstadia van de successie.

Later in de successie verschijnen houtige planten als struiken en
bomen die afhankelijk zijn van bijvoorbeeld vogels voor hun verspreiding. De
schaduwtolerantie van soorten die later in de successje komen neemt toe en
de climax wordt uiteindelijk gevormd door schaduwtolerante soorten. Verjong-
ing van het climaxbos vindt plaats volgens gap-phase dynamics: als .een
boom sterft komt er een gat in de kroonlaag. Deze open plekken worden
vervolgens gevuld door eenjarige en overblijvende planten, struiken en
daarna weer bomen.

Effecten van herbivorie op de successie

Herbivoren kunnen de successie beInvloeden. Deze invloed hangt af van het
systeem van bodem en vegetatie. Bij een lage primaire productie (bijvoor-
beeld door nutriëntenarmoede of lage temperaturen) is de vegetatie niet aan-
trekkelijk voor herbivoren. Bij middelmatige niveaus van primaire productie is
de consumptie bijna gelijk aan de carrying capacity, zodat de bovengrondse
biomassa op een laag niveau blijft. Bij hoge primaire productie worden herbi-
voren niet langer gereguleerd door de vegetatie, maar eerder door predatoren
en parasieten (Van Andel et al. 1993).

2.3 Cyclische successie als gevoig van begrazing (01ff et al. 1999)

In landschappen die door grote herbivoren begraasd worden, zijn strategieen
van planten om met herbivorie om te gaan en selectiviteit van herbivoren be-
langrijk. Het sleuteiproces dat aan ruimtelijke diversiteit in de vegetatie bij-
draagt is het afwisselen van positieve interacties (facilitatie) in het ene levens-
stadium door competitieve vervanging in een ander stadium. Begrazing zorgt
er voor dat verschillende successiestadia veranderen in een schuivend mo-
zaIek.

Strategieën van planten om met herbivorie om te gaan zijn vermijding
en tolerantie. Vermijding vindt plaats doordat soorten de meeste biomassa
investeren buiten het bereik van herbivoren (hoog in de Iucht of onder de
grond) of door onsmakelijk te zijn (met behulp van doornen, stekels,
secundaire plantenstoffen). Tolerantie komt voor bij soorten die een snelle
hergroei hebben, een grote opsiag van reservestoffen en/of erg flexibel zijn na
het verliezen van biomassa. Tolerante soorten zijn vaak smakelijker voor
herbivoren dan planten met verdedigingsmechanismen. Vermijdings- en
tolerantie-strategieën verschillen niet alleen tussen soorten maar ook tussen
stadia van de levenscycli van een bepaalde soort. Mechanische en
chemische verdedigingsmechanismen hebben vaak enige tijd nodig om zich
te ontwikkelen. Daardoor zijn veel soorten in vroege stadia van ontwikkeling
erg gevoelig voor herbivorie.
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Gezamenlijke resistentie ontstaat als gevoig van het naast elkaar groei-en
van smakelijke en onsmakelijke planten in een plantengemeenschap. Ge-
zamenhijke resistentie zorgt ervoor dat smakelijke planten in verhouding mm-
der begraasd worden als onsmakelijke soorten in hogere dichtheden
voorkomen (Fig 2a). Het omgekeerde bestaat 00k: onsmakelijke soorten
worden in verhouding meer begraasd als smakelijke soorten in hogere
dichtheden voorkomen (Fig 2b). Gezamenhijke resistentie werkt alleen als
herbivoren op klelne schaal smakelijke planten moeilijk kunnen onderschei-
den van onsmakelijke soorten. Daarom wordt een groter effect verwacht van
grote grass/bulk feeders (zoals koeien en paarden) dan van kleine soorten en
concentrate feeders (browsers)(Fig 2).

a)

a)

U

_____________

oo
I Unpalatable plant (% of biomass)

ii: ::::::
Palatable plant (% of biomass)

Fig 2 (a) Het aandeel van een smakelijke (palatable) plant geconsumeerd
door een erg selectieve, kleine herbivoor (onderbroken lijn) en een minder
selectieve, grote herbivoor (doorgetrokken lijn) uitgezet tegen het aandeel van
onsmakelijke plantensoorten op een bepaalde plek in de vegetatie. Het
verschil tussen de twee lijnen laat het voordeel van een smakelijke plant zien
door gezamenlijke resistentie (Associational resistance = AR). (b) Het aandeel
van een onsmakelijke (unpalatable) plant geconsumeerd door een erg
selectieve, kleine herbivoor (onderbroken lijn) en een minder selectieve, grote
herbivoor (doorgetrokken lijn) uitgezet tegen het aandeel van smakelijke
plantensoorten op een bepaalde plek in de vegetatie. Het verschil tussen de
twee lijnen laat het nadeel van een onsmakelijke plant zien door gezamenlijke
smakelijkheid (Associational palatability = AP)(Olff et al. 1999).
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Door gezamenhijke resistentie kunnen smakelijke planten zich vestigen in
grasland in aanwezigheid van herbivoren. Op deze manier faciliteren korte,
onaantrekkelijke soorten(doornig, giftig of van slechte kwaliteit) grotere
onaantrekkelijke struiken. Deze struiken faciliteren de vestiging van bomen
die zonder bescherming van de onaantrekkelijke struiken zich niet kunnen
vestigen. Op hun beurt komen ze later in de schaduw van de bomen te staan
en sterven ze af. De bomen kunnen niet onder hun elgen kroon regenereren,
zodat er een cyclische successie ontstaat. Omdat deze cyclische successie
op locale schaal plaatsvindt, leidt dit tot een verschuivend mozaIek van
grazige vegetatie, struweel en bos.

3. De effecten van begrazing in verschillende landschappen

In dit hoofdstuk worden begraasde en onbegraasde gebieden per landschap
vergeleken. Achtereenvolgens komen aan de orde kwelder, inpolderingen,
heide en heischraal grasland, kalkgrasland en bos. Vergeleken worden
effecten op soorten, soortenrijkdom en ruimtelijke patronen in de vegetatie.
Verder zal worden aangeduid waar de grootte van de effecten van afhangt.

3.1 Kwelder

Veel onderzoek is gedaan naar de effecten van begrazing op de kwelder.
Tabel 1 geeft resultaten uit de onderzoeken van Bakker (1985) en Andresen
et al. (1990) waarin een begraasde kwelder met een onbegraasde kwelder
vergeleken wordt. 00k Zijfl de effecten van verschillende begrazingsintensitei-

Tabel 1 Veranderinqen in de veqetatie beqraasd door koeien en onbegraasd.
BEGRAASD ONBEGRAASD

Veranderingen in
plantengemeenschappen:

naar eerdere
successiestadia

naar latere
successiestadia

Mozalek van
p!antengemeenschappen

fijn grof

Trend in soorten geen afname

Dominantie van één soort nee ja

Frequentie kale grond significant hoger bijna nul

Trend in hoogte Zeeastervegetatie toename richting wad geen

ten (herbivoordichtheden) bepaald. De frequentie van zoutresistente soorten
op de hoge kwelder nam toe met toenemende begrazingsintensiteit. De hoog-
te van Zeeaster (Aster tripolium) nam af met toenemende begrazingsintensi-
teit. Bij de hoogste intensiteit aan begrazing kwam zeeaster niet tot bloei op
de hoge kwelder. Op de onbegraasde hoge kwelder kwam geen zeeaster
voor. Op de hoge kwelder waren de verschillen tussen de veedichtheden
klein, op de lage kwelder was de vegetatie bij een lage veedichtheid
significant hoger dan bij hoge veedichtheid. Bij toenemende veedichtheid
ontstond er een fijner mozaIek in de vegetatie en nam de frequentie kale
grond toe. Vergelijkbare resultaten werden gevonden door Kiehl et al. (1996),
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maar zij vonden dat micropatronen zich pas ontwikkelden na het stoppen van
de begrazing. Berg et al. (1997) vonden dat micropatronen zich vormden
onder gematigde begrazing, maar niet onder intensieve begrazing of op de
onbegraasde kwelder.

Begrazing beInvloedt ook de sedimentatiesneiheid op de kwelder. In
een begraasd gedeelte van de kwelder was de sedimentatiesneiheid kleiner
dan in een vergelijkbaar deel van de onbegraasde kwelder (Puccinellia-zone)
(Fig 3). Dit werd niet gevonden in andere zones, maar daar is de
overstromingsfrequentie kleiner of de zone wordt minder begraasd. In de
begraasde Puccinellia-zone is de turbulentie van het water groter door de
kortere vegetatie wordt als verklaring aangevoerd (Andresen et aI.1990). In
korte vegetatie was de ophoging door sedimentatie soms wel drie cm kleiner
dan in lange vegetatie. De micropatronen waren niet stabiel door de grote
variatie in sedimentatie en regenwaterbatans over verscheidene jaren (Berg
etal. 1997).
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3.2 Inpolderingen

In Nederland is een aantal vroegere zeearmen door afdamming van de
getijbeweging afgesloten. Daarmee zijn oevergebieden permanent boven
water komen te liggen. De drooggevallen zoute gronden gaan na afdamming
meer of minder snel ontzilten (Slager et al. 1993).

Ontzilting.

Er is onderzoek gedaan aan de vegetatieontwikkeling op ontziltende gronden
met en zonder begrazing. Na afsluiting van de Zuiderzee verdwenen in een
onbegraasd gebied binnen tien jaar alle soorten van de Asteretea tripoli!. In
een begraasd gebied bleven van die klasse Zilte rus (Juncus gerardii) en
Schorrezoutgras (Trichiogin maritima) over tot ruim 30 jaar na het begin van
het experiment (Fig 4). De soortensamenstelling verschilde deels tussen het
begraasde en het onbegraasde gebied en het soortenaantal groeide in het
onbegraasde gebied van 11 naar 35 en in het begraasde en gemaaide gebied
van 11 naar 28 (Westhoff & Sykora 1979).

In het Lauwersmeergebied is onderzoek gedaan aan de effecten van
begrazing op de successie. Grazers waren hier Brandgans (Branta bemicla),
Wintertaling (Anas crecca) en Smient (Anas penelope). Begrazing vertraagde
de successie en zorgde ervoor dat halofyten langer dominant waren.
Dichtheden van planten namen af onder begrazing. In exclosures werd het
graslandstadium 7 jaar na de inpoldering bereikt, onder begrazing duurde dit
veel langer (Joenje 1985).

Begrazing in de Grevelingen

De vegetatie groeide hier op een bodem van voornamelijk zand. Tien jaar
begrazing met koeien, schapen en pony's verhoogde het aantal soorten in
vergelijking met vergelijkbare onbegraasde gebieden. Uitbreiding van houtige
soorten werd in begraasde gebieden vertraagd ten opzichte van onbegraasde
gebieden (Slim & Oosterveld 1985).

Begrazing in net en duinrietvegetaties

In het Lauwersmeergebied is onderzoek gedaan aan de effecten van
begrazing in het bijzonder op net- en duinnietvegetaties. Verruiging met Riet
(Phragmites australis) en Duinriet (Calamagrostis epigejos) maakt het gebied
onaantrekkelijk voor eenden en weidevogels en verstikt vegetaties van natte
duinvalleien (Drost et al. 1990).

De dominantie van Riet (op de Schildhoek) kon doorbroken worden
door begrazing met pinken van juni tot september. Op sommige plaatsen
werd Riet vervangen door Fioringras (Agrostis stolonifera). De uitbreiding van
rietvegetaties werd gestopt en de hoogte van de rietvegetaties werd
gereduceerd (Van Deursen & Drost 1990).

In een ander gebied (Zoutkamperplaat) ging de uitbreiding van
rietvegetaties onder begrazing minder snel dan zonder begrazing. (Tab. 2).
Wat in deze tabel opvalt is dat de periode waarin begrazing plaatsvindt van
grote invloed is op de duinriet- en zilte-rusvegetatie. Onder jaarrondbegrazing
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neemt Duinriet sterk in oppervlakte af, terwiji zomerbegrazing nauwelijks
invloed heeft. Onder jaarrondbegrazing neemt de vegetatie van Zilte rus sterk
toe, maar onder zomerbegrazing neemt deze vegetatie af (Van Deursen et al.

1993).

Tabel 2: Veranderingen in verschillende vegetaties in het Lauwersmeergebied
tussen 1990 en 1992 onder verschillende begrazingsregimes. De resultaten
zijn afkomstig van metingen in 51 raaien (aangepast van Van Deursen et al.
1993). a) Verschuivingen van de grenzen (in m) van net-, duinriet- en zilte
rusveqetaties.

ONBEGRAASD ZOMERBEGRAZING JAARRONDBEGRAZING
Riet +3,0 +2,3 +0,8

Duinriet +1,2 +1,0 +0,3

Zilte rus +0,3 +0,2 +0,4

b) Veranderingen in de gemiddelde bedekkingen (in procenten) van Riet,
uinriet en Zilte rus.

ONBEGRAASD ZOMERBEGRAZING JAARRONDBEGRAZING
Riet +5 +5 +5
Duinriet +11 +7 -16

Zilterus -1 -11 +5

Paarden grazen rietvegetaties korter af dan koeien (Tab 3) Men
verwacht dat begrazing door paarden dan 00k effectiever zal zijn om
rietvegetaties terug te dringen dan door koeien (Drost et al. 1990).

Tabel 3 Het gemiddelde bladopperviak in cm2 in augustus van hoofdstengels
en zijstengels van onbegraasd en begraasd net door respectievelijk runderen
en Daarden (aanqepast van Drost et al. 1990).

ONBEGRAASD BEGRAASD DOOR
RUNDEREN

BEGRAASD DOOR
PAARDEN

Hoofdstengels 178 5,6 0,6

Gezamenlijke
zijstengels

7,2 4,2

3.3 Heide en heischraal grasland

Aanleiding voor onderzoek aan effecten van begrazing op heide en heischraal
grasland zijn o.a. vergrassing van de heide en het afnemen van soorten van
heidegemeenschappen (Bokdam & Gleichman 1989) en de achteruitgang van
heide door overbegrazing (Welch 1984a)

Effecten van begrazing.

Tabel 4 geeft de resultaten van vier onderzoeken naar effecten van
herbivoren op de vegetatie. Dominante soorten nemen af in bedekking,
andere soorten nemen toe in bedekking. In twee onderzoekssituaties neemt
het aantal soorten toe, in één situatie is er geen toename en voor één situatie
is het niet bekend. Effecten door begrazing kunnen aanzienhijk zijn (zie Tab
5). De strooisellaag verdween in het begraasde gebied, in het onbegraasde
gebied niet (Bulow-Olsen 1980).
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DOMINANTE
SOORT(EN)

BEGRAZING
DOOR:

EFFECTEN OP
VEGETATIE

EFFECTEN
OP

SOORTEN

AUTEURS

Molinia
caerulea koeien

Afname bedekking Molinia
Toename breedbladige

grassen
+

Grant et al.
1996

Holcus lanatus
schapen

Ontwikkeling vegetatie-
patroon met dominanties

Agrostis, Leontodon, Holcus
+

Ter Heerdt
et al. 1991

Deschampsia
flexuosa koelen

Atname bedekking
Deschampsia en Calluna,
toename_Holcus_en_Carex

0
Bülow-

Olsen 1980

Deschampsial
Calluna koeien

Afname Deschampsia,
toename Calluna ?

Bokdam &
Gleichman

1989

Tabel 5: Veranderingen in een vegetatie gedomineerd door Bochtige smele
(Deschampsia flexuosa) onder verschillende begrazingsregimes in

Denemarken (aangepast van Bulow-Olsen 1980). A) De frequentie van
piiQestrootie in 52 kwadraten van 1 m2 (± 95% betrouwbaarheidscirenzen)

ONBEGRAASD LICHT
BEGRAASD

NORMAAL
BEGRAASD

ZVAAR
BEGRAASD

1974 96±5 95±6 92±6 99±6
1975 98±5 92±6 89±6 96±6
1976 95±5 88±6 81±5 92±5
1977 88±4 81±5 71±5 91±5
1978 82±4 81±5 70±5 92±5
n 18 11 11 12

b) De frequentie van Struikheide (Calluna vulgaris) in 25 kwadraten van 1 m2.
Alleen kwadraten waarin struikheide in 1974 dominant was zijn hiervoor
gebru kt (± 95% betrc uwbaarheidsgrenzen)

_______________

ONBEGRAASD LICHT
BEGRAASD

NORMAAL
BEGRAASD

ZWAAR
BEGRAASD

1974 74±6 88±8 64±7 71±7
1975 81±6 83±8 62±7 45±6
1976 69±5 50±6 24±4 15±3
1977 70±5 30±5 17±4 1±1
1978 70±5 13±3 22±4 5±2
n 9 5 5 6

Als begrazing uitgesloten wordt doet zich een omgekeerde situatie voor: het
aantal soorten neemt af en een aantal soorten wordt dominant (Smith &
Rushton 1994, Rawes 1981, Hill et al. 1992). In afwezigheid van grotere
herbivoren werden veldmuizen de belangrijkste herbivoren in een gebied in
de Schotse hooglanden. Deze veroorzaakten grote verschillen van jaar tot
jaar in de bovengrondse biomassa (Hill et al. 1992). Een onsmakelijke soort
als Borsteigras (Nardus stricta) kon zich onder begrazing uitbreiden als de
dominantie van Struikheide niet te groot was en bodem condities gunstig
waren (Welch 1986).

Tabel 4 Effecten van het inscharen van begrazers op verschillende vegetaties
van heide en heischraal rasIand.
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De grootte van effecten van begrazing

De grootte van de effecten hangt af van bodemcondities, intensiteit van
begrazing en seizoenen van begrazing. Uitsluiting in bepaalde seizoenen
reduceert het aantal soorten. Bij gehele uitsluiting nam het aantal soorten het
meeste af (Smith & Rushton 1994). Veranderingen na uitsluiting van
herbivoren hingen af van de oorspronkelijke vegetatie (Rawes 1981, Hill et al.
1992) en van de bodem (Hill et al. 1992). Welch (1984b) vond dat heide onder
zware begrazing overging in graslandvegetaties. Lichte begrazing zorgde
voor een toename aan heidesoorten als Dopheide (Erica tetralix) en
korstmossen. De soortenrijkdom was groter op kalkrijke plaatsen dan op
kalkarme plaatsen. De soortenrijkdom nam 00k toe waar graslandvegetaties
Struikheide vervingen. Effecten van begrazing verschilden met de aan- en
afwezigheid van koeien.

MozaIekpatronen in de vegetatie.

Onder begrazing ontstond in een oorspronkelijk uniforme vegetatie een
structuur van plaatsen met hoge en lage vegetatie. Binnen deze structuur
ontstond een microstructuur van plukken hoge en lage vegetatie (Ter Heerdt
et al. 1991). Bij het uitsluiten van begrazing verdwenen dergelijke structuren
en werd de vegetatie uniform (Rawes 1981). In echte heidegebieden onston-
den grazige vegetaties tussen heidevegetaties (Bakker et al 1984, De Leeuw
& Bakker 1986).

3.4 Kalkgraslanden

Kalkgraslanden hebben een grote botanische rijkdom. Om deze rijkdom te
behouden of te herstellen is onderzoek gedaan aan de effecten van begrazing
op de vegetatie (Willems 1983).

Effecten van begrazing

Bij het omvormen van een zwaar bemest grasland tot een nutriëntenarm
kalkgrasland traden in de oorspronkelijk homogene vegetatie grote verschillen
op tussen delen waarin wel en niet begrazing plaatsvond (Tabel 6). In het
onbegraasde gebied kwamen in de eerste twee jaar na het begin van het
experiment bomen en struiken op, daarna niet meer, waarschijnhijk als gevoig
van strooiselophoping in het onbegraasde gedeelte (Willems 1983).

Tabel 6: Veranderingen in een zwaar bemest grasland na het stoppen van
bemestinq onder begrazing met schapen en zonder begrazina.
VERANDERING ONDER BEGRAZING ZONDER BEGRAZING
Trend in soortenrijkdom toename atname
Nieuwe soorten indicatoren voor Iaag nutrientengehalte hoog nutriëntengehalte
Aandeel kruiden in % van biomassa 55-60 20

Dominante soorten afname toename Bra chypodiurn
pinnaturn
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In een kalkgebied in Engeland had het stoppen van begrazing nauwelijks
effect in een periode van twaalf jaar. Slechts één soort (Slanke gentiaafl,
Gentianella amarella) verdween. Twee zeldzame soorten (Dryas octopelata
en He/ia nthemum canum) namen toe in bedekking. Deze afwijkende
resultaten werden aan het strenge klimaat en de armoede aan nutriënten in

de bodem van het gebied toegeschreven (Elkington 1981). In Zweden
verdwenen de meeste karakteristieke soorten ult de vegetatie na het stoppen
van begrazing en verdwenen daarna ook uit de zaadbank. Er trad opsiag op
van Jeneverbes (Juniperus communis) (Bakker et al. 1996).

3.5 Bos

Onderzoek aan de effecten van begrazing in bossen is gedaan in het kader
van bosverjonging. Bochtige smele (Deschampsia cespitosa) zorgde voor
vervilting van de strooisellaag onder grove dennen waardoor verjonging van
het bos stagneerde. Op de Imbosch werden runderen ingezet om deze
vervilting tegen te gaan. Onder begrazing nam de biomassa af. In het
onderzoek werden matig intensieve en intensieve begrazing onderscheiden.
Alleen de intensieve begrazing zorgde ervoor dat de bedekking van Bochtige
smele afnam en Blauwe bosbes toenam (Kemmers et al. 1997).

In een ander gebied was bosverjonging geen probleem als er geen
grazers waren. Onder begrazing met Edeihert, Ree en Wild zwijn werd
bosverjonging wel een probleem. Door grazers geprefereerde soorten slagen
er nergens in om boven de graaslijn uit te komen. Van de Ioofboomsoorten
slaagde alleen de Beuk erin en naaldboomsoorten werden onder begrazing
alleen vertraagd. Reeën hadden de grootste invloed. Geconcludeerd werd dat
spontane bosverjonging onder Iichte begrazing al sterk geremd wordt (Kuiters
et al. 1997).

Het New Forest is een systeem van plantengemeenschappen dat zich
ontwikkeld heeft in een periode van 900 jaar onder een ongewoon hoge
begrazingsdruk. Er zijn in het begraasde deel maar drie Ieeftijdsklassen van
bomen die konden opschieten toen de begrazingsdruk tijdelijk sterk
afgenomen was. De verschillen in boomsoorten tussen het begraasde en
onbegraasde bos zijn aanzienhijk (Tab 7)(Putman 1987).

Tabel 7 Aantal bomen in een cirkel met straal van 10 m in een begraasd en
een onbeqraasd bosperceel (Putman 1987).
SOORT BEGRAASD ONBEGRAASD
Fagus sylvatica 2,54 22,4
Quercus sp. 1,75 12,9
Pinussylvestns 1,0 43,25
Larixsp. 0,35 6,3
Betula sp. 0,25 65,25
Pseudotsuga menziessii 0,15 13,6
Ulex europaeus 19,66
hex aguifolium 17,05
Crataegus monogyna 0,96
Prunus spinosa 0,6
Sahixsp. 23,8

17



4. Kolonisatie- en extinctieprocessen

Begrazing beInvloedt vegetatieprocessen door het afgrazen van biomassa,
het vertrappen van vegetatie, strooisel en bodem en het deponeren van
uitwerpselen.

4.1 Effecten van het reduceren van de bovengrondse biomassa

Allereerst is onderzoek gedaan naar de effecten van het reduceren van de
bovengrondse biomassa. Daartoe werd begrazingsbeheer met runderen
vergeleken met maaibeheer. Op een kwelder die een tijd niet begraasd was
geweest werden gaf het maaibeheer een snelle toename van soorten, terwijl
deze toename onder begrazing veel langzamer was. Dit verschil werd
toegeschreven aan een verschil in verwijdering van strooisel wat bij het
maaien snel gebeurde, maar onder begrazing langzaam (Bakker 1985). In
een kalkgrasland verschilden de effecten van een begrazingsbeheer met
schapen en maaibeheer nauwelijks: het aandeel kruiden in de vegetatie was
even groot onder beide behandelingen en onder beide was een afname van
dominante soorten. De soortdiversiteit was onder begrazing echter jets groter
dan onder maaibeheer. Dit zou het gevolg zijn van jets betere
omstandigheden voor vestiging van plantensoorten. Daarnaast zou een
verklaring kunnen zijn dat schapen op zulke graslanden selectief grazen en
door een relatief hogere begrazingsdruk op de meest frequente soorten, zou
diversiteit daar meer omhoog gaan dan onder maaibeheer (Willems 1983).
Op de kwelder werd dit verschil in soortdiversiteit ook gevonden. Dit werd
verklaard met een toename van kale grond door vertrapping van de vegetatie
(Bakker 1985).

Vitaliteit van de dominante soorten kan onder begrazing achteruit gaan
en op langere termijn worden begrazingseffecten wel zichtbaar. Onderzoek
aan Pijpenstrootje (Molinia caerulea) laat zien dat de frequentie en de grootte
van de verwijderde bovengrondse biomassa belangrijker zijn dan timing. Het
gewicht van bladeren verandert in het eerste seizoen van herhaald afsnijden
van de bladeren nauwelijks. Het gewicht van de reserveorganen verandert
wel. Op langere termijn (binnen 3 jaar) wordt de grootte en productiviteit van
de pollen gereduceerd en ook de grootte en het aantal zijscheuten wordt
gereduceerd. Terwiji veel grassen zich door het produceren van zijscheuten
aan begrazing kunnen aanpassen, slaagt Pijpenstrootje hierin niet of
nauwelijks. Bij een verwijdering van 66% bovengrondse biomassa gaat de
vitaliteit van Pijpenstrootje harder achteruit dan bij 33%. Begrazing is een
herhaalde verwijde ring van bovengrondse biomassa (Grant et al. 1996).

Schapen grazen Pijpenstrootje in verhouding meer dan andere
grassen. Begrazing doorbreekt de interne kringloop van nutriënten in de plant
en doet deze beschikbaar komen voor andere soorten. Deze experimenten
bootsen alleen begrazing in het zomerseizoen na. In de winter grazen
schapen selectief op andere grassoorten. Het is de vraag wat
jaarrondbegrazing voor Pijpenstrootje betekent (Grant et al. 1996).

Begrazing tast ook de vitaliteit van Riet (Phragmites australis) aan.
Begrazing met koeien van juni tot september zorgde ervoor dat de primaire
scheuten afgegraasd werden. Vervolgens produceerde het begraasde Riet
secundaire scheuten vanuit de basis van de plant. Het gezamenlijk
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bladopperviak van de secundaire scheuten bereikte niet het oppervlak van de
primaire scheuten (Tab 3). Daardoor wordt de productie voor opsiag
verminderd en daarmee de groeikracht van het Riet in het volgende jaar.

Bullock et at. (1994) vonden dat dominante soorten in kalkgrasland
nauwelijks beInvloed werden door begrazing. Er werden voor acht van tien
dominante grassoorten effecten gevonden, maar deze waren sterk afhankelijk
van het seizoen waarin werd begraasd, soortspecifiek en in het algemeen
klein. Bij intensivering van de begrazing werd geen afname van dominante
grassen gevonden. Dit zou het gevoig zijn van de hoge vruchtbaarheid van de
bodem.

Maaien van zeekraalvegetaties heeft een negatief effect op de vitaliteit
van Zeekraal. Na één keer maaien wordt de populatie Zeekraal (Salicornia
europaea) een jaar teruggezet maar herhaald maaien zorgt ervoor dat de
populatie zich niet meer herstett. Kolonisatie van Spergularia en Puccinellia
wordt door maaien nauwelijks beInvloed. Zeekraal wordt niet gegeten door
herbivoren door de hoge zoutconcentraties in de plant. Op de hoge kwelder
waar zoutconcentraties lager zijn, kan Zeekraal minder zout accumuleren en
wordt het wel beg raasd (Joenje 1985).

Als dominante plantensoorten begraasd worden, gaat de vitaliteit van
die soorten achteruit, waardoor productie en hoogte afneemt. In een aantal
gevallen neemt dan ook de bedekking af, in andere gevallen niet. De
vruchtbaarheid van de bodem zou hierbij een rol kunnen spelen. Selectiviteit
van begrazing kan een reden zijn voor het verschil in soortdiversiteit onder
begrazing ten opzichte van een maaibeheer.

4.2 Effecten op het Iichtregime

Verbeterde omstandigheden voor de vestiging van plantensoorten onder
begrazing is een andere mogelijkheid voor een grote diversiteit onder
begrazing waar veel onderzoek aan is gedaan. Als gevolg van het reduceren
van de bovengrondse biomassa bereikt meer licht de bodem. Daardoor
zouden minder concurrentiekrachtige soorten zich kunnen handhaven en
kolonisatie van soorten beter mogelijk zijn.

Op de kwelder was de vegetatie in juni hoger in gemaaide plots dan in
begraasde plots. Lichtdoordringing in de vegetatie en het percentage licht dat
de bodem bereikte was in juni ook hoger in begraasde dan in gemaaide plots.
Dit was niet gecorreteerd met de vegetatiehoogte en het percentage kale
grond. Het percentage kale grond en de vegetatiehoogte waren wel
gecorreleerd. Voor Suaeda maritima werd een negatief verband gevonden
tussen de vegetatiehoogte en de overleving van de kiemplanten. Zo'n
verband werd ook gevonden voor Zeeweegbree (Plantago maritima), waarvan
overleving bovendien positief gecorreleerd was met het percentage kale
grond. Voor de kieming van zaden konden geen duidelijke verbanden
gevonden worden met vegetatiehoogte en percentage kale grond. De kieming
en overleving van gezaaide zaden was hoger in begraasde dan in gemaaide
plots. In zwaar begraasde vegetaties zou de overleving van zaailingen
negatief beInvloed kunnen worden door vertrapping. Vegetatiehoogte bleek in
deze studie meer beperkend te zijn voor kieming en overleving van zaailingen
dan het percentage kale grond (Bakker & De Vries 1992).
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4.3 Kale bodem

Voor veel soorten is het doordringen van licht naar de bodem belangrijk voor
vestiging. Dit wordt niet alleen bepaald door de hoogte van de vegetatie maar
ook door de dichtheid van de vegetatie en aanwezigheid van open plekken en
de aanwezigheid van strooisel.

Herbivoren zorgen er ook voor dat er meer open plekken in de
vegetatie ontstaan. Onder begrazing nam het aantal open plekken in een
kalkgrasland toe in vergelijking met onbegraasde referenties (Bullock et al.
1994) en gemaaide referenties (Bakker & De Vries 1992). Open plekken
kunnen ook ontstaan door het deponeren van uitwerpselen. Onder
uitwerpselen sterft de vegetatie en ontstaat een kiemmilieu voor
plantensoorten (Brown & Archer 1987).

Begrazing in gebieden gedomineerd door Bochtige smele
(Deschampsia flexuosa) resulteerde niet in een hogere soortdiversiteit en ook
de abundanties van zeldzame soorten namen nauwelijks toe. De
aanwezigheid van zaad was niet beperkend. 00k de aanwezigheid van open
plekken was onder begrazing niet beperkend. Op de open plekken lag een
humuslaag met veel wortels van Bochtige smele, die echter helemaal
verdween, waarschijnhijk door vertrapping. In ëén van de onderzoeksterreinen
stierven in twee onbegraasde gebieden en in vier aangrenzende begraasde
gebieden een groot aantal goed ontwikkelde Bochtige smele pollen af. In de
onbegraasde gebieden vond nauwelijks kieming van Bochtige smele plaats,
maar in de begraasde gebieden verschenen grote aantallen zaailingen.
Strooiselophoping zou daarom in de begraasde gebieden geen beperkende
factor zijn. Kiemomstandigheden zouden daarom slecht zijn, waarschijnhijk
door allelopathische stoffen uit strooisel van Bochtige smele in de bodem
(Bulow-Olsen 1980).

Begrazing zorgt ervoor dat de hoeveelheid strooisel die geproduceerd
wordt afneemt en de kwaliteit ervan (laag C/N-gehalte) toeneemt (Ter Heerdt
et al. 1991). Op de Imbosch werd gevonden dat vertrapping door koeien voor
wortelsterfte zorgde. De mineralisatiesneiheid werd gestimuleerd. Er ontstond
ruimtelijke differentiatie van de bodem door ruimtelijke verschillen in begra-
zing en bemesting (Kemmers et al. 1997).

De invloed van herbivoren op bodemeigenschappen is vooral
bestudeerd in zoute milieus. Onder begrazing blijft de saliniteit van de bodem
hoog en wordt de invasie van niet-zouttolerante soorten vertraagd (Westhoff
& Sykora 1979, Joenje 1985). Dit is het gevoig van het feit dat de bodem
onder begrazing compact, slecht doorlatend is voor zuurstof en
waterverzadigd is. Onbegraasde bodems worden losser, goed doorlatend
voor zuurstof en humusrijk (Westhoff & Sykora 1979, Slager et al. 1993) (Tab
8). Na de afsluiting van de Zuiderzee was het zoutgehalte van de permanent
drooggevallen gronden in 1934 5 gram NaCI per liter bodemwater. In 1937
was dat in het begraasde gebied 0,5 gram/liter en dat bleef het tot tenminste
1963. In het onbegraasde gebied nam het zoutgehalte voortduren af tot 0,15
gram/liter in 1963 (Westhoff & Sykora 1979). Op de kwelder werden de
invloeden van herbivoren op bodemeigenschappen ook gevonden. De
aanwezigheid van kale grond was echter veel belangrijker en de toename op
de hoge kwelder van zoutresistente soorten was vooral aan de toename van
kale grond te danken (Bakker 1985).
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MET BEGRAASD BEG RAASD
Zode (humusrijke bovenlaag)

dikteinm 0,08 0,02
Laag 0,05 — 0,15 m

doorlatendheid, m per dag
dichtheid, kg per dm3
volume % poriën

3,0
1,48
44,0

0,8
1,61
39,3

ndrukweerstand conus, N

Iaag 0,0 — 0,2 m
0,2—0,4m

286
310

440
>500

Volume % vocht

Iaag0,0—0,1 m
0,1—0,2m
0,2—0,3m
0,3—0,4m
0,4—0,6m
0,6—0,8m
0,8—1,Om

10,6
16,4
22,0
28,4
33,5
31,8
35,6

17,7
20,8
21,9
32,0
32,3
33,0
36,3

4.3 Beschikbaarheid van zaad

Voor het toenemen van de soortdiversiteit is ook de beschikbaarheid van
zaad van belang. Dit kan zich in een zaadbank bevinden of aangevoerd
worden door dispersie. De zaadbank lijkt voor het verhogen van de
soortdiversiteit van niet zo'n groot belang te zijn. Veel karakteristieke soorten
van kalkgrasland verdwenen grotendeels uit de zaadbank na het stoppen van
begrazing (Bakker et al. 1996). Toen kolonisatie uit zaadbank en uit
zaadregen met elkaar vergeleken werden, bleek de zaadbank niet of
nauwelijks bij te dragen, terwijl de zaadregen wel een groot effect had
(Bullock et al. 1994).

Herbivoren kunnen het aandeel van zaden van dicotylen en grassen in
de zaadregen beInvloeden. Door begrazing neemt het aandeel zaden van
grassen af, doordat zaadzetting gereduceerd wordt. Dicotylen in de zaadre-
gen waren in verhouding oververtegenwoordigd (Bullock et al. 1994).
Plantensoorten kunnen voor hun dispersie afhankelijk zijn van grote
herbivoren (Brown & Archer 1987) en mogelijk zou dit van belang zijn voor de
verspreiding van zeldzame dicotylen (Bulow-Olsen 1980).

In Spanje is onderzoek gedaan aan endozoöchore verspreiding door
koeien en de kolonisatie door planten van koeienplakken. Uitwerpselen in de
winter bevatten haast geen zaad en werden maar langzaam gekoloniseerd.
Uitwerpselen in de lente bevatten veel zaad en kolonisatie vond hoofdzakelijk
door kieming van deze zaden plaats, onafhankelijk van de omliggende
vegetatie. Waarschijnhijk is de giftigheid van de uitwerpselen er de oorzaak
van dat andere soorten er slecht kiemen (Tab 9) (Malo & Suárez 1 995a).
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Tabel 8: De invloed van 15 jaar begrazing op de bodem. Metingen in
Lauwersmeergebied (S lager et al. 1993)



JAAR 1 JAAR 2 —
Gemiddelde ± SD nGemiddelde ± SD n

Dikke ptakken 79,0 ± 26,9 21 68,4 ± 15,8 16

Dunne plakken 66,8 ± 24,8 18 59,7 ± 12,0 22
Alle plakken 73,1 ± 26,3 39 63,3 ± 13,9 38
Controle 64,0±13,9 39 57,6±12,9 38

Door endozoöchore verspreiding kunnen enorme aantallen kiemkrachtige
zaden van veel plantensoorten verspreid worden. Dit is wel afhankelijk van
het foerageergedrag van een soort herbivoor. Door de grote aantallen zaad
die verspreid worden kan endozoöchore verspreiding erg belangrijk zijn voor
plantengemeenschappen, maar de relatieve belangrijkheid moet nog bepaald
worden (Malo & Suárez 1 995b).

In Engeland werden op uitwerpselen van koelen, edelherten en
schapen meer grassoorten dan soorten dicotylen gevonden. Op uitwerpselen
van konijnen en hazen was de ratio ongeveer 1:1. Op uitwerpselen in de lente
werden ook minder kiemplanten gevonden dan op uitwerpselen die in de
herfst waren geproduceerd. De bedekking van kiemplanten was kleiner dan
van planten die vegetatief de uitwerpselen koloniseerden. Waar uitwerpselen
van koeien aanwezig waren kregen soorten die daardoor verspreid werden
een grotere bedekking dan ze daarvoor hadden (Welch 1985).

Bijna alle plantensoorten van graslanden kunnen door schapen
getransporteerd worden, als de zaden maar goed in contact kunnen komen
met de wol. De kans daarvoor werd o.a. bepaald door de hechtmogelijkheden
van het zaad en door de abundantie en hoogte van de plantensoort. De
meeste zaden verblijven niet langer dan een dag op de yacht van de
schapen, maar een deel was na enkele tientallen dagen nog aanwezig.
Hierdoor lijkt dispersie over grotere afstanden mogelijk. In het onderzoek
hiernaar werd gevonden dat de meeste zaden die vervoerd waren, afkomstig
waren van Poacea: 20 grassoorten vormden 70% van de vervoerde zaden
(Fischer et al. 1996).
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Tabel 9: Percentage endozoöchore soorten bij inventarisatie van
koeienplakken geproduceerd in de lente en controle plots in de omliggende
vegetatie gedurende twee jaar (aangepast van Malo &Suárezl995a).



5. Heterogeniteit van begrazing

Om de effecten van begrazing (H3) te verkiaren, is in hoofdstuk 4 aan de orde
geweest hoe begrazing bodem- en vegetatieprocessen beInvloedt. Daarbij lag
de nadruk op invloeden op soortdiversiteit en —abundantie. Nog niet aan de
orde is geweest waar deze effecten optreden. De nadruk in dit hoofdstuk ligt
op de voorkeur en selectiviteit van herbivoren en het ontstaan van ruimtelijke
patronen in de vegetatie.

5.1 Voorkeur van herbivoren tussen plantengemeenschappen

Herbivoren laten bij een keuze tussen verschillende plantengemeenschappen
een voorkeur zien voor bepaalde vegetaties. Op landschapsniveau lieten
koeien een voorkeur voor een rivierlandschap zien boven een
dekzandlandschap (Fig 5). Deze voorkeur werd verklaard met een
maximalisatie van energie- en nutrientenopname (Wallis de Vries 1994). In
een dekzandlandschap graasden schapen in een gebied wat voor een deel
bestond uit bos, voor een deel ult heide en voor een deel uit grasland. In de
zomer kwamen de schapen vooral in het grasland, in de winter op de heide.
In het bos kwamen ze niet of nauwelijks. Op het grasland gaven schapen de
voorkeur aan een vegetatie van Gestreepte witbol (Holcus lanatus) boven een
vegetatie gedomineerd door Pitrus (Juncus effusus) (Bakker et al 1984).

— River D.f I. Misc. Quercus
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Fig 5. Percentage graastijd van stieren in verschillende grote vegetatie-
eenheden. Zwart: het rivierlandschap, de andere eenheden dekzandland-
schap. De meest Iinkse kolom geeft het verwachte percentage graastijd
volgens het percentage waarin de vegetatie-eenheden in het studiegebied
voorkomen. In de periodes september en maart van het eerste jaar waren er
niet genoeg gegevens om de verdeling van graastijd binnen het dekzandland-
schap te maken (Aangepast van WallisDe Vries 1994)
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Vegetatietypes die in een bepaald seizoen niet interessant zijn voor herbivo-
ren, kunnen dat in een ander seizoen wel worden. Bij zomerbegrazing met
koeien in het Lauwersmeergebied werd Duinriet (Calamagrostis epigejos) niet
gegeten. De koeien konden daar 00k voor Fioringras (Agrostis stolonifera)
kiezen. Tijdens de hele zomer was de energiewaarde van Fioringras hoger
dan van Duinriet (fig 6). In de winter met een Iaag voedselaanbod wordt
Duinriet wel gegeten. Duinriet heeft aan het einde van de winter al snel een
hoge productie in vergelijking met andere soorten (Van Deursen et al. 1993).

kg 6W etrri1 VEMkg1DS
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-0.2
• I
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Fig 6: Energiewaarde van Fioringras- en Duinrietmonsters in VEM per kg
droge stof (rechts), en de bijbehorende snelheden van groei of
gewichtsverlies in kg Iichaamsgewicht per dag (kg BW etm1) van een pink
(350 kg) die dagelijks 7 kg van het bemonsterde materiaal opneemt (links).
VEM= Voeder Eenheden Melk, gebruikelijke energiemaat voor runderen
(Drost & Muis 1988).

Verteerbaarheid, energiewaarde en nutriëntenwaarde worden aangevoerd als
factoren die de voorkeuren van herbivoren voor verschillende vegetatietypen
in ruimte en tijd bepalen. Ook de ruimtelijke ligging van de vegetatie speelt
soms een rol. In het Lauwersmeergebied werd Riet alleen begraasd in de
buurt van grasland waar het vee vaak graasde. Dit zou samenhangen met het
streven van herbivoren naar een gevarieerd dieet. Riet en Fioringras
verschilden daar niet in energiewaarde (Van Deursen et al. 1993).

5.2 Voorkeur van herbivoren binnen een plantengemeenschap

Binnen vegetatietypen bestaat er ook selectiviteit van herbivoren. Bij koeien
werd een kleine maar significante selectiviteit gevonden tussen patches.
Binnen patches vertonen herbivoren selectiviteit als de verschillen in
verteerbaarheid tussen verschillende planten erg groot zijn. Klonen van
Cirsium arvense in Lolium-grasland werden uitgesloten uit het dieet, hoewel
ze 17—31% van de vegetatiebedekking uitmaakten. Sterke selectie was er ook
tegen Struikheide (Calluna vulgaris) en voor Bochtige smele (Deschampsia
flexuosa)(Tab 10). Het aantal happen per stap was omgekeerd evenredig met
het percentage bedekking van Deschampsia flexuosa, wat betekent dat de
zoektijd langer wordt naarmate de bedekking van de geprefereerde soort
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PIJPESTROOTJE GEMENGD STRUIKHEIDE
Aandeel per eenheid (%) 43,1 16,2 31,2
Percentage graastijd per eenheid 63,6 ± 1,1 23,6 ± 1,8 3,5 ± 0,6
Hapsnelheid (happen per minuut) 51,5 ± 3,6 50,0 ± 4,2 35,6 ± 1,9
Happen per stap 5,0 ± 1,0 4,2 ± 1,0 3,4 ± 0,2
DOM-opnamesnelheid (g/min) 13,2 ± 0,7 13,4 ± 0,7 11,1 ± 0,7
Dieet verteerbaarheid (% DOM in
drooggewicht)

66,0 ± 0,9 65,4 0,8 58,4 ± 1,1

Bochtige smele % bedekking
% happen

92,1 ± 25,7 55,9 ± 7,6 10,3 ± 3,8
93,1 ± 2,9 96,0 ± 1,2 68,0 ± 3,5

Struikheide1 % bedekking
% happen

7,1 ± 10,5 42,9 ±7,9 88,1 ± 10,6
0,7 ± 0,6 1,1 ± 0,5 20,9 ± 2,4

I In de waarden voor struikheide zijn ook kleine aandelen dopheide (Erica tetralix)
meegerekend.

Korte patches worden geprefereerd boven langere patches, omdat langere
patches meer dood materiaal bevatten. De variabiliteit in verteerbaarheid van
lange patches is groter dan die van korte patches (Wallis de Vries 1994). Dit
15 ook gevonden met eiwitpercentages in korte en lange patches. De eiwitge-
haltes in korte patches zijn hoger dan in lange patches, vanwege het grote
aandeel jonge bladeren die vaak een hoger eiwitgehalte hebben en een lager
percentage aan celwandcomponenten (Bakker et al. 1984). In een andere
studie verschilden de eiwitgehaltes niet, maar was de in vitro verteerbaarheid
jets hoger in korte vegetaties (Berg et al. 1997).

Door de selectiviteit van herbivoren tussen patches blijft een mozalek
van patches in stand, een micropatroon. Deze kunnen erg stabiel zijn over
meerdere jaren. Een micropatroon kan ontstaan uit een uniforme vegetatie.
Het ontstaan van een patroon van korte en lange patches in een
oorspronkelijk uniforme vegetatie van Gestreepte witbol (Holcus lanatus) werd
verklaard met het random grazen van schapen (Bakker et al. 1984). Houtige
soorten (als Betula pubescens, Geoorde wilg (Salix aurita), Kruipwilg (Salix
repens) en Rubus spp) die opkwamen voordat begrazing werd ingezet
werden niet begraasd waar de intensiteit van begrazing in het micropatroon
laag was (Van den Bos & Bakker 1990).

25

afneemt. Selectiviteit is minder als de verschillen tussen of binnen patches
kleiner zijn. De baten van selectiviteit zijn dan kleiner (Wallis de Vries 1994).

Tabel 10: Gemiddelde beschikbaarheid van verschillende soorten voedsel en
het fourageergedrag van vijf stieren in heidevegetatie-eenheden met
verschillende verhoudingen van Bochtige smele (Deschampsia flexuosa) en
Struikheide (Calluna vu/ga ris) in twee-maandelijkse observaties over twee
jaar (waarden met 95% betrowbaarheidsgrenzen waar relevant, DOM =
verteerbare organische fractie)(aangepast van WallisDe Vries 1994).



6 Discussie en conclusies

Soortdiversiteit

Begrazing stimuleert in het algemeen de soortdiversiteit maar de effecten zijn
niet eenduidig. De effecten van begrazing op de soortdiversiteit waren positief
op hoge kwelder, heide en heischraal grasland en kalkgrasland. Op erg arm
kalkgrasland was het effect van begrazing negatief en in een inpoldering nam
de soortdiversiteit onder begrazing minder snel toe dan in de onbegraasde
referentie. Voor bos en rietvegetatie werden geen gegevens over mogelijke
effecten op soortdiversiteit in grazige vegetatie gemeld. Wel hebben
herbivoren in het bos al in lage dichtheden een sterk negatief effect op de
soortdiversiteit van jonge opsiag in het bos. Bij een toename van begrazing
neemt soortdiversiteit in de meeste gevallen toe, alleen op de kwelder daalt
de soortdiversiteit onder zware begrazing. De effecten hangen ook af van het
seizoen waarin begraasd wordt. Jaarrondbegrazing heeft het grootste
positieve effect op soortdiversiteit.

Voor het ontstaan en de handhaving van een hoge soortdiversiteit
noemt Grime (zie 2.1) beperking van de expressie van dominantie. Door
consumptie van concurrentiekrachtige soorten worden
concurrentieverhoudingen gewijzigd. Voor een aantal soorten is gevonden dat
vitaliteit afneemt als de bovengrondse biomassa verwijderd wordt. Een
afnemende vitaliteit betekent dat een plant in de toekomst minder
concurrentiekrachtig is. Dit zou tot een lagere bedekking kunnen leiden. Een
afnemende bedekking waar begrazing geIntroduceerd wordt, wordt niet altijd
gevonden, terwiji er soms wel een toename van soorten is. En omgekeerd
wordt soms wel een spectaculaire afname in bedekking van dominante
soorten gevonden, terwiji de soortdiversiteit niet toeneemt. Bedekking hoeft
geen goede maat voor concurrentie te zijn. Verandering van het lichtregime
onder begrazing is een andere maat. Een (relatieve) toename van de vitaliteit
van andere soorten bij een veranderd lichtregime wordt echter niet gemeld in
de geraadpleegde literatuur.

Effecten van een veranderd Iichtregime op de vestiging van
plantensoorten wordt wel gemeld. Dit heeft zowel op de hoogte als op de
structuur van de vegetatie betrekking. Ook het ontstaan van open plekken en
het verminderen van de hoeveelheid stroolsel worden genoemd die
vestigingsomstandigheden voor planten veranderen. Open plekken ontstaan
door vertrapping en verstikking door uitwerpselen. Strooisel neemt af doordat
er minder geproduceerd wordt en wat er als strooisel ophoopt vertrapt wordt
door herbivoren. Plaatselijk kunnen bodemeigenschappen veranderen door
vertrapping, bemesting en verschraling. Doordat de vegetatie geopend wordt,
ontstaat een geschikt kiemmilieu voor plantensoorten.

Voor de vestiging van soorten is ook de aanwezigheid van zaad
vereist. Zaad moet in grasland vooral door dispersie aangevoerd worden, de
zaadbank draagt er niet of nauwelijks aan bij. Herbivoren kunnen met hun
yacht of via hun verteringskanaal zaden vervoeren. Dit kunnen enorme
aantallen zijn. De effecten van herbivoren op plantensoorten kunnen erg
verschillend zijn. Door invloed van herbivoren op de zaadzetting van planten
kunnen bepaalde soorten zaden onder- of oververtegenwoordigd zijn.
Selectie vindt ook plaats door verschillen in eigenschappen van zaden cm
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aan de yacht van herbivoren te hechten of het spijsverteringskanaal te
overleven. Soorten die door middel van endozoôchorie verplaatst worden,
kunnen in de uitwerpselen goede kiemomstandigheden vinden, zodat de
vegetatie op de plaats waar uitwerpselen terechtkomen sterk in soorten kan
verschillen van de omliggende vegetatie. Hierbij speelt toxiciteit van de
uitwerpselen een rol, waardoor kolonisatie uit de omliggende vegetatie
geremd kan worden. Dit wordt echter tegengesproken door ander onderzoek.
Wel kan geconcludeerd worden dat soorten die door middel van
endozoochorie verplaatst worden een voordeel hebben ten opzichte van
andere soorten. Hoe belangrijk dispersie door herbivoren ten opzichte van
andere soorten van dispersie voor de soortdiversiteit is moet nog bepaald
worden. Dispersie door herbivoren zou ervoor kunnen zorgen dat verschillen
tussen begraasde plantengemeenschappen kleiner worden en de variatie in
de plantengemeenschappen groter (Malo & Suárez 1995a).

Op grond van deze en andere resultaten wordt geconcludeerd dat de
soortenrijkdom van planten in graslanden bepaald wordt door een wissel-
werking tussen kotonisatie en extinctie op plaatselijke schaal (01ff & Ritchie
1998). Kolonisatie vindt plaats door dispersie en vestiging uit zaad van spe-
cies pools op een grotere ruimtelijke schaal. Extinctie vindt plaats als gevoig
van competitieve uitsluiting. Een hoge soortenrijkdom is het gevoig van een
hoge kolonisatiesneiheid en een lage extinctiesnelheid. Herbivoren hebben
daar over het algemeen een positief effect op (Tab 11).

Tabel 11: Overzicht van de belangrijkste processen die de locale
soortdiversiteit van graslanden bepalen en de effecten die de herbivoren daar
mogelijk op hebben (aangepast van 01ff & Ritchie 1998).

_________

MECHANISME WAARDOOR DIVERSITEIT TOENEEMT HOOFO-
RICHTING

Locale kolonisatieprocessen
Locale toename diasporen van nieuwe soorten +
Grotere beschikbaarheid van zaad van de aanwezige soorten -

Beschikbaarheid van regeneratie niches voor vestiging -4-/-

Locale extinctieprocessen
Minder competitie am beperkende hulpbronnen +
Verschillende soorten gelimiteerd door verschillende nutriOnten +
Meer ruimtelijke en temporele variatie in hulpbronnen +
Ruimtelijke en temporele variate in verstoring waar middelmatige verstoring
competitieve dominantie door concurrentiekrachtige soorten voorkomt maar
niet te extreme milieus ontstaan voor zeldzamere soorten +1-

Tegenstrijdige resultaten kunnen verklaard worden uit verschillen in
herbivoortype en —dichtheden, ruimtelijke en temporele schalen en gradiënten
in abiotische factoren. Herbivoren verschillen in selectiviteit voor
voedseiplanten, grootte van verstoringeffecten en in het belang voor
dispersie. Deze effecten zijn verschillend in ruimte en tijd, afhankelijk van het
gedrag van herbivoren. De verteerbaarheid en herbivoorresistentie van
plantensoorten verschillen met abiotische omstandigheden en daardoor
verschillen herbivooreffecten ook met het abiotische milieu (01ff & Ritchie
1998).
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Rui mtelijke heterogeniteit van begrazi ng

Verteerbaarheid, energiewaarde en nutriëntenwaarde van voedseiplanten zijn
factoren die de voedselkeus van herbivoren bepalen. Deze factoren worden
o.a. bepaald door de vruchtbaarheid van de bodem. Bij een lage primaire
productie is de vegetatie niet aantrekkelijk voor herbivoren, bij een hogere
primaire productie neemt de aantrekkelijkheid van de vegetatie toe (zie 2.2).
Planten kunnen onaantrekkelijk zijn door een lage kwaliteit door stekels en
dorens of door secundaire plantenstoffen. Plantensoorten kunnen ook tolerant
zijn en veel nieuwe biomassa produceren na vraat. Plantengemeenschappen
kunnen een gezamenlijke resistentie opbouwen afhankelijk van de aandelen
smakelijke en onsmakelijke planten t.o.v. andere plaatsen in de vegetatie (zie
2.3). In hoeverre gezamenlijke resistentie effect heeft hangt at van de
selectiviteit en het onderscheidingsvermogen van herbivoren.

Herbivoren selecteren tussen landschappen als ze de keus hebben.
Binnen Iandschappen selecteren herbivoren tussen vegetatietypen als deze
sterk verschillen in verteerbaarheid. Dit leidt ertoe dat herbivoren minder tijd
doorbrengen in onaantrekkelijke Iandschappen en vegetatietypen t.o.v
aantrekkelijke landschappen en vegetatietypen. 00k binnen vegetatietypen
bestaat selectiviteit van herbivoren. Op de kwelder en op heide en heischraal
grasland werden micropatronen gevonden, die in de onbegraasde referenties
niet gevonden werden. Op de kwetder waren er geen micropatronen onder
zware begrazing en in één geval ontstonden micropatronen toen begrazing
gestopt werd. Micropatronen waren in de meeste gevallen stabiel, maar in
sommige gevallen op de kwelder niet. Hier waren ze waarschijnhijk niet stabiel
door verschillen in sedimentatiesnelheden op plekjes die verschilden in

vegetatiehoogte en door de hoeveelheid neerslag.
Een verkiaring die voor het ontstaan van micropatronen wordt gegeven

is dat herbivoren vaak terugkomen op plaatsen waar ze eerder gegraasd
hebben. Een begraasde vegetatie gaat nieuwe bovengrondse biomassa
produceren. De hoeveelheid slecht verteerbare biomassa neemt op plekjes
waar begraasd wordt af, doordat minder materiaal veroudert en jonge
blaadjes beter verteerbaar zijn. Daardoor ontstaan zwaar begraasde plekjes
die aantrekkelijk zijn voor begrazing en minder begraasde plekjes die minder
aantrekkelijk zijn. Door hun foerageergedrag houden herbivoren dit in stand.
Het is de vraag in hoeverre micropatronen door het abiotische milieu bepaald
worden. Begrazing leidde in een monotone vegetatie van Gestreepte witbol
tot micropatronen, maar als begrazing uitgeschakeld werd konden ook
micropatronen ontstaan.

Door het foerageergedrag van herbivoren verschilt de begrazingsdruk
van herbivoren per plaats als ze de keus hebben tussen verschillende
landschappen, vegetatietypen en plekjes binnen een vegetatietype. Daarmee
samen hangen de mate van vertrapping, dichtheden van uitwerpselen en
dispersie van plantenzaden door herbivoren. Plaatselijk kunnen herbivoren
een groot effect hebben op de bodem en vegetatie op paadjes en
slaapplaatsen, door vertrapping en bemesting. Het foerageergedrag hangt af
van de soort herbivoor. Selectiviteit, verteringscapaciteit en lichaamsgrootte
zorgen voor de belangrijkste verschillen in foerageergedrag tussen soorten
herbivoren.
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Ruimtelijke heterogeniteit van de vegetatie.

Het abiotische milieu beperkt het voorkomen van plantensoorten. Variatie in
het abiotische milieu zorgt 00k voor variatie in plantengroei. Op kalkrijke
grond komt een ander vegetatietype voor dan op kalkarme grond.
Concurrentie tussen planten kan ervoor zorgen dat bepaalde plantensoorten
uit de vegetatie verdwijnen. Begrazing zou dit concurrentiepatroon kunnen
doorbreken. Het is niet duidelijk of handhaving van plantensoorten erg wordt
beInvloed door concurrentie en begrazing. Voor de vestiging van
plantensoorten speelt het abiotisch milieu net als bij handhaving een grote rol.
Maar de effecten van concurrentie en begrazing zijn hier groot op de
bovengrondse biomassa. De hoeveelheid bovengrondse biomassa heeft een
aantoonbaar effect op de vestigingsmogelijkheden van plantensoorten.
Dispersie speelt hierbij ook een rol en kan beperkend zijn voor de vestiging
van plantensoorten. Waarschijnlijk spelen herbivoren een belangrijke rol bij de
dispersie van plantensoorten.

Variatie in begrazing, vertrapping en bemestinglverschraling in ruimte
en tijd vindt plaats binnen de abiotische variatie. Herbivoren kunnen
abiotische variatie versterken of afvlakken, afhankelijk van de gevoeligheid
van de vegetatie die afhankelijk is van het abiotisch milieu. De variatie die
extra door herbivoren gegenereerd zou kunnen worden hangt af van het soort
herbivoor en de herbivoordichtheden.

Ruimtelijke heterogeniteit van de vegetatie ontstaat dus als een gevolg
van een wisselwerking tussen bodem, vegetatie en herbivoren. Hierbij is het
effect van variatie in het abiotische milieu het grootst en herbivoren zouden
soms aan die variatie kunnen bijdragen en in andere gevallen kunnen
afvlakken.

Onderzoek aan begrazing door herbivoren

Er is veel onderzoek gedaan aan de invloed van begrazing door herbivoren
op de vegetatie. Veel begrazingsonderzoek was echter gekoppeld aan de
vraagstelling of begrazing een bepaald gewenst effect gaf. Daarbij werd vaak
geen controle zonder begrazing gebruikt en over de vraag waarom een
bepaald effect wel of niet optrad kon alleen gespeculeerd worden. Een ander
probleem bij begrazingsonderzoek is dat de verschillende onderzoeken
moeilijk vergelijkbaar zijn. Onderzoeksgebieden verschillen sterk wat betreft
grootte, abiotische omstandigheden, vegetatietypen, herbivoorsoorten en —
dichtheden. Onderzoeken verschillen sterk wat betreft schaal, tijdsduur en
opzet.

In halfnatuurlijke landschappen is veel onderzoek gedaan naar de
effecten van begrazing op vegetatiesamenstelling en —structuur maar voor
natuurlijke landschappen is nauwelijks iets bekend. Veel onderzoek is gedaan
waar populatiegrootte gecontroleerd en de bewegingsvrijheid van herbivoren
beperkt was. Om de theorie van de cyclische successie van vegetaties te
onderzoeken, zal onderzoek op een veel grotere schaal uitgevoerd moeten
worden. Fluctuaties in de grootte van herbivoorpopulaties gaan dan een veel
grotere rol spelen. De grootte van de populaties hangt o.a. af van de
draagkracht van het gebied die dan een veel grotere rd speelt, dan als
populaties onder controle gehouden worden.
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De theorie van cyclische successie doet recht aan het feit dat
herbivoren via kolonisatie- en extinctieprocessen de vegetatieontwikkeling
zouden kunnen beInvloeden. Er zou in de theorie echter meer rekening
gehouden moeten worden met het abiotisch milieu. De theorie gaat er
impliciet van uit dat de successie zich steeds herhaalt. Aangezien de bodem
door de vegetatie verandert van samenstelling, is het de vraag of er wel een
nieuwe bosweide kan ontstaan en of het ontstaan van een bosweide niet
meer te maken heeft met afvoer van bodemmateriaal door uitspoeling en
afspoeling of door bijvoorbeeld strooiselroof en verschraling als gevoig van
menselijke activiteiten.
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