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S a in en v a t tin g

.jn 1971 is hot beueioe doel van do Uusterkueicier uityebroic
on zijn een aantal maaiexpermOnten geotart. Do beueioing
was sinds 1955 gestaakt. in dit verolag is eon begin gernaakt
met de numbrieke veruerking van de pq's die sinds 1971 of
1972 opgenomen zijn. HOL oe1 van doze verworking is gewoest,
om de verschillen, die ontstaan ooor do diverse berieers
regimes, zicht aar to maken.

In 7 van de 8 veyetatietypon treedt or goon opvallond verschil
op in de mate van afwijken t.o.v. cc beginsituatie, als gevoig
van do diverse berieersriaatrege1en. Inhot '[lytrigia pungens'—
vegotatietypo treect or wel eon duidelijk verscii1 up:
do vogetatie blijft nior under gelijkbl jvono neheor ("niets ooen")
duideliJk up do ournprunkeiijke vegetauie lijkeri, teruiji doze
stark vorandert onuer niouw ingestelo beheer.

1emidde1U genumen neemt hot aantal soorten toe in oe volgoroe
"niets coen", maaien, boweiden en 'maaien+Deuoiden'.

flok 00 veroeling van cie souiten uorot evenwiuntiger met
maaion en tJeweioen, beweicien voroorZaaKt weer eon gelijkmatiger
verceling can maaien
Binnen elk vegetatietype treect, als govuig vaii oc

behersmaaLrego1en, een ouidelijku oivergeritie up:
"niets verschilt in we iiest gevallen ouidelijk
van 00 overige Deheersnaatrege1en en ue beueioe pq's
verschillen sterk(3 vegetatiotypen) of mirder scerk
van do (alleen)gemaaido pg's.
Tenslotte gaan verscnill enue voetatiotypon ieer up olkaar

lijken onuer dezel fde beneersregiios als or qemaaio en/of
beweid uurdconvergentie).
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Hoofcist.uk 1 : Inleiding

Do Dostorkuelder is sinds monsenheugenia beueid geweest.
Dit is in 1958 grotendeels gestaakt ornciat net vee op do
kuelder gevoelig was voor een bepaalde ziekte(leverbot).
Na 1971 is het beweide deel woer uitgebreid en vrij intensief
in gebruik genornen voor oen natuurgobied(1 grootvee—eenhoid
per 0,7 ha.), tevens zUn een aantal rnaaiexperimenten gostart
in eon aantal vegetatietypen. Volgens do Dienst dor Domeinon
had hot uit beueidirjg nemen een sterke verruiging tot gevoig
en wel door overheersing van [lytrigia soorten en Juncus
maritimus(Norder en Ruytor 1977).

Urn do invloed van de verschillendo beheorsmaatregelen te
kunnen bestuderen is in 1971 een onderzook gestart. In dit
jear is eon vegetatiekaart gemaakt.Vando Dosterkueldor,
deze karteringen zijn herhaald in 1976 on 1981. [1k jaar zijn
voorts permanente kwadraten(pq's) opgenomen, welke tot flu
nog niet numeriek voruerkt uaren. Do combinatie van vegetatie—
kartoring en het opnemen van eon beperkt aantal pq's is do
beste motliodo orn veranderingon in do vogotatio to bestuderen,
waarbij de vegetatiekartering eong1obaa1 inzicht geeft in do
veranderingen en met pq's de details moor vast to leggen zijn
(Londo 1974). In dit versiag is een begin gomaakt met do
numerioko vorworking van de pq's. Hot doel van ooze vorwerking
is geweest om verscrillen zichtbaar to makon, die zijn ontstaan
onder invloed van do diverse benoersrogimos. Doze vorschillon
ztjn gezocht in: —do mate waarin do vegotatio veranuort t.o.v.

do beginsituatie
—do mate waarin de vegetatie van jaar op jaar
verandert
—veranderingen in hot aantal soorton
—voranderingen in de verhouding tusson
do beciekkingsporcentages van do soorten

—vorandoringon in do bodekkingsporcontagos
van de gohelo vegetatie

Verder is naegaan of do vegetatie binnen n vogetatietype
onder invloed van do verschillonde behoersrogimes stoecs moer
van elkaar is gaan afwijkon (divergentie). Tenslotto is
nagegaan of vorschillencie vogetatiotypen onder dezelfde
beheorsmaatregol moor op olkaar gaan 1ken(convorgontie).

\Joruacht kan wordon dat do vegetatie ondor golijkblijvend
beheor moor op do oorspronke1jko vegetatio blijft lijken dan
de vogetatie ondor eon niouw ingesteld beheor(Londo 1971,
Dostorvold 1975). Een vorgelijking tusson beweido torreinon
en onboweide terreinen laten meestal oen hogere diversiteit
in soorton on gomoonschappen zion in beweide terroinen
(Oostorveld 1975). Hioruit volgt do voorspelling dat met
beweiden bet aantal soorton toeneemt en de verouding tussen
do bedekkingsportagos evenwicfltiger uordt. Vooral in
vegetatiotypon met eon hoge biomassa en veol dood organisch
materiaal zal not aantal soorton met maaian en bewoiden
toenomen, als de hpothese van rime(1978) uaar is dat
eon hoge 'standing crops vergezeJ.d gaat met eon. laag aantal
soorten. Beuêddenibot ir vergelijking tot rnaaion bijkomendo
effecten als hot opontrappen van do vegetatie en bodemverdichting.
Do verwachting is dus dat ton govolgo van beweiding de
bodokkingsporcentagoS van de totalo vegotatie achtoruitgaan.
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Hoofdstuk 2 Ilateriaal en methode

Do vergelijking tussen do
beheorsmaatregelen heeft plaats—
gevonden binnen B vegetatietypen
(tabel 2,blz.7). De indoling van
de pq's in doze vegetatietypen
is vastgesteld met behuip van
do kaart wit 1971.

Do mate waarin do vegetatie
is gaan afwijken van do begin—
situatie en de mate waarin do
vegetatie van jaar op jaar
verandert is uitgerekend met
behulp van de dissimilariteit
volgens 5rensen/Csekanowski.
Hiervan is do formulo: (i—2c. )xlOO%

a+b

ierin is s=aantal soorten
pfelatieve bedekking

Om het effect van boweiden vast te leggen zijn do pq's
opgenomen sedert 1972, in hot opnieuw in beweiding
gedeelte op ue Oostorkuelder van Schiermonriikoog. \Jerder
zijn er pq's opgenomen sinds 1971 uaarin bet effect van
beweiden wordt vastgelegd. Do gegevens zijn eerst volgens
de gecombineerde schatting(Braun—BlanqUet) en vanaf' 1976
in de decimale schaal(Londo) vastgelegd. Het was dus
noodzakelijk am de gegevens wanude gecoinbineerde schaal to
transforrneren naar do decimale schaal. label 1 laat Zion
welke transformatie is toegepast

tabel 1 :transf'ormatie
van
gecoinbineerde
scnatting naar
decimal e
schaal

Braun—Blanquet Londo
+ . . . . . . .01
1 .......02
2a .......04
2 b .......10
2 . .. . .. .10
3 . . . . . .40
4 .......60
5 .......90 Hierin is a=de sam van de gotrans-.

formeerde bedekkingen van de one
opname,b=idem,van de andere opname

en c=de som van—voor de gemeonschappelUke soorten—de laagste
bedekking.Ht bedekkingsperCentagevan iedero soort afzonderlijk

heeft eerst eon afgeronde wortoltransforruatie ond?rgaan, zodat
soorten met eon haag bedekkingsperCofltage minder do nadruk
krijgen. Do dissimilariteit is op twoe manieren toegepast.
Ten oersto is elko opname vergeieken met do uitgangssituatie

zoals doze was in 1971 of 1972. Ten tweede is do dissimilaritoit
berekend tusson do opnames van tweo opeenvolgendo jaren van
aik pq. Uit do oersto berekening kan mon destiloren of do
vegetatie al dan niot veal van do oorsponkelijke vegotatie
gaat vorschillen, do tweede berekoning is eon maat voor
de veranderltikheid van do vegetatio: gaan do veranderingen
geleidoliik of jUit sprongsgowiis2

Do diversiteit binnon eon opname kan op twee manioren
benadert warden (Piolou 1975): door bet aantal soarten binnon
elke opname te telien en door be verdeling van do soorten
binnon elko opname(=Lquitabiliteit). Do vordeling van do
soorton is berekend met behuip van do Shannon—Weauer formule:
Equitabiiiteits Hp.lnp

i=l ins
Do equitabiliteit kan met bovenstaande formule eon waarde

tussen 0 en 1 aannemen. Eon hoge waardo wordt boschouwd als
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een hoge diversiteit en uordt bereikt als de bedekking van elk

soort ongeveer geiJik is. Mis een of meer soorten gaan over—
heersen, uordt de equitabiliteitswaarde iaag.
Het bedekkingspercentage van oe gehele vegetatie binnen een

pq is elk jaar geschat, zodat deze waarden geuoon overgenomen
z ij n.

label 2(blz.7) geeft een overzicht van bet aantai pq's per
vegetatietype en per beheersmaatregel. De uitslagen van de

berekeningen die tot nu toe besproken zijn, zUn waar mogeiijk
gemiddeld: juni rnaaien en juni+augustus maaien zijn samen—

genomen, augustus maaien is in dit geval buiten beschouwing
gelaten. Dit is tevens gedaan voor bet beweide gedeelte.
Binnen het vegetatietype Juncus gerardii,GlauxmaritirflaiS
alleen in augustus gemaaid, zodat aeze pq's wel in de berekenin—
gen zijn betrokken. Binnen bet vegetatietype Juncus gerardii,
Triglochin maritima, Artemisia maritima en het vegetatietype
Puccinellia maritima, Suaeda maritima zijn geen maairegimes
ingesteld, zodat bier alleen beueiden met "niets doen" is

vergeleken.
•

Het optreden van divergentie binnen een vegetatietype onder
verschillende beheersregimes, dan wel convergentie tussen
verschillende vegetatietypen onder eenzeifdd' beheersmaatregei,
kan worden weergegeven met behulp van eon ordinatie(Fresco 1980).

BIj een ordinatie representeren twee opnames uit een 'populatie'
opnames, die eon hoge dissimilariteit t.o.v. elkaar vertonen,
do uiteindes van een as. De coordinaten van de overige opnames
worden bepaald door hun dissimilariteit met de beide uitersten.
Een tweede paar opnames representeort do tweede as zodat een
twee—dimensionaal beeld wordt gecreerd. In verband met de
voorlopige interpretatie worden bde ordinatie aansluitend
do veranderingen in bedekkingen van veel voorkomende soorten
apart weergegevan.

Van een aantal abiotische factoren zijn tensiotte gegevens
verzameld en in grafieken weergeven. Doze factoron zjn:
inundatiefreqUefltie , neersiag gecorrigeerd met d Penrin—
verdamping en vorst—en ijsdagon. Do neersiag is verminderd
met O,7xpenmanvordamping, hetgeen een bendeigisiUoDr
de hoevealheid vocht die weer in do atmosfeer verdwijnt. Do
waarde van de penman—verdarnping wordt aansluitend met de

neersiag gemeten(Both2-Wium 1981).
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tabel 2: anta1 pq's per veoetatietype en beneersrnaatregel

L- 3L Cl) 0L 3C_i -4-CDbeheersmaatregel c w c c D C CD C o-CD fl C O)3 WUJ
CD (0 I- '•- C D -•-s CCrf I-' CD (1) I-" CD- (OWa 3 02 JCl) )-•

CD CD C C (DO) +C DCa 0) tO CD O) 0-to (OWo I- C f- (DC J
CD (1) 3 w E(D 2

CD J (0 CD

C Cl) + -•C Cl)

vegetatietype

Juncus maritimus
2 2 1 1 1 1 1 1

Juncus gerardii/
Lilaux maritima 2 2 — — 1 — — 1

Festuca rubra/
Mrrneria maritime 1 1 1 1 1 1 1 1

Elytrigia pungens
2 2 1 2 1 1

Juncus gerardiii/
Prtemisia maritima/ 2 2 — — — — — —

Triglthchin maritima
Puccinellia maritima/
Suaeda maritima 2 2 — — — — — —

rtemisia maritima
2 2 1 1 /2 1

Festuca rubra/
Limonium vulgare 1 1 1 1 1 1 1 1
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Hoofostuk 3 Resultaten

In dit hoofdstuk komen achtereenvoluens aan cie orde:
de dissimi1ariteitberekRniflgefle31 en 3.2), bet soorten—
aantal(3.3), de equitabiliteit3.4), de bedekkingspercen—
tages(3'5) en de orciinaties in combinatie met ce bedekkings—
percentages van de meest voorkomende soorten(.3.6 en 37).
In:3.8 volgen tenslotte enkele abiotische gegévens.

Elke paragraaf begint met een beschrving van de resultaten,
gevolgd door een samenvatting en eventueel voorafgegaan
door een toelichting.

3 .1 De mate van afuijking t.o.v ce beginsituatie(figuUr 1.1 tot 1.0)
'vegetatietype 1 : Juncus maritimLLs
In dit vegetatietype treden geen grote ierschi1len op tussen
oe beheersmaatregelen. De vegetatie blijft echter onder "niets
doen", in de loop der jaren, gemiccield sterker op
de uitgangsvegetatie lijken, dan cle vegetatie onuer be overige
beheersremaatregelen.
vegetatietype 2 : Juncus gerarciii, Glaux maritima

Opvallend in dit type is oat (augustus—)maaien, al dan niet
samen met beweiden, het aerste jaar al heel sterk verschilt
van de oorspronkelijke vegetatie uit 1971.
vegetatietype 3: Festuca rubra, Prmeria maritima

In de eerste jaren verandert de vegetatie onder beheersmaatragel
"niets doen" minder sterk, clan de vegetatie onuer de andere
beheersregimes.

vegetatietype 4 : Elytrigia pungens
Ue vegetatie verandert onder de beheersmaatregel "niets dben"
weinig in de loop der jaren, het blijft sterk op de uitgangs—
vegetatie lijken. [let •beweiden alleen gaat de vegetatie
geleidelijk steeds meer verschillen van de oorspronkelke
vegetatie. [let een maairegime is al na een jaar een forse
verandering in de vegetatiesamenstelling te zien.
vegetatietypen 5 en 6 : Juncus gerardii, trtemisia maritima

Triglochin maritima en
Puccinellia maritima, Suaeda mritima

De verschillen tussen "niets doen" en beweiden zijn met deze
berekeningen niet groot. In beide vegetatietypen gaat de
gehele vegetatie geleidelijk aan sterker afwijken van be
oorspronkelijke vegetatie.

vegetatietype 7 : I\rtemisia maritima
De vegetatie blijft tot 1979 met "niets doen" en maaien
'alleen' mear op de oorspronkelijke vegetatie lijken, clan de

vegetatie onder de beheersregimes met beweiden. [n 1979

is echter een opvallende verschuiving met "niets doen"
en maaien 'alleen' te constateren.

vegetatietype 8 : Festuca rubra , Limonium vulgare
Net zoals in het vorige vegetatietype, blijft de vegetatie
onder "niets doen" en maaien 'alleen' meer op de oorspronkelijke

vegetatie lijken, in de eerste periode, dan de beweide
vegetatie. In 1982 verschilt de vegetatie onder "niets
doen" en maaien 'alleen' echter sterker van be oorspronkelije
vegetatie.
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Sainenvattend kan gestelci worcien dat er geen grote verschillen
optreden tussen de beheersmaatregelen met deze dissimilari—
teitberekeningen. Uitzondering nierop is het Llytrigia
pungens—vegetatie type. in Dit vegetatietype blijf't onder
gelijkblijvend beheer("niets ooen) sterk op oe oorspronkelijke
vegetatie lijken,teruUl de vegetatie onder cc overige
beheersmaatregelen anrio,1982 , sterk is verancierd.
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figuur 1 :dissimiiariteit van elk jaar t.o.V.CO uitnssituatie
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.2 De veranderlijkheid van de vegetatie(figuur 2.1 tot 2.8)
vegetatietype 1 : Juncus rnaritimus

Er treden geen grote verscrdllen op tussen de beheersmaatregelen.
In de eerste jaren tot 1975 is de vegetatie onder "niets doen"
stabieler dan onder beheersmaatregelen met beweioen.

vegetatietype 2 :
Juncus gerardii, Glaux maritinia

Under 'augustus maaien+beweiden' is de vegetatie de eerste
drie jar aan sterke verqndering onderhevig. De mate van
verandering die bij deze beheersmaatregel in bet cerste jaar
plaatsvindt, is sterk in vergelijking tot de veranderingen
die in andere vegetatietypen plaatsvinden.

vegetatietype 3 Festuca rubra, irm€ria maritima
In de eerste drie jaar is Ce vegetatie onder "niets doen"
stabieler dan met andere beheersmaatregelen. Na 1974 zjn

er geen duidelijke verschillen meer te zien tussen de
beheersmaatregelen.
vegetatietYpe 4 : Elytrigia pungens

De vegetatie is onder "niets doen" minder veranderlijk,
dan de vegetatie met andere beheersregimeS. 8eweiden lijkt

in de eerste twee jaar geen grothe invloec te hebben. Na
deze jaren zijn de veranderingen van jar op jaar echter
groter. Ilaaien, met en zonder beweiden, veroorzaakt de
grootste verandering in bet eerste jaar, hierna neemt
de veranderlijkheid geleidelijk af.Dit is vooral goed te zien
onder 'maaien +beweiden'.

vegetatietypen:5en 6: Juncus gerardii, Triglochin maritima,
Mrtemisia mritima en
Puccinellia maritima, Suaeda maritima

De vegetatie is onder "niets doen" re1tief minder veranderlijk,
dan onder beweiden. Upvallend is dat in het laatste jaar de
vegetatie onder "niets ooen" ,juist wel sterke veranderingen
ondergaat.

vegetatietype 7 : 1rtemisia rnaritima
In het eerste jaar verandert de vegetatie onder maàien
sterker dan onder beweiden en "niets uoen". Verder treden
er geen duidelijke verschillen op. Upvalland is de lage
dissimilariteit in 1978 gevolgd door ee.n hoge dissimilariteit
in de Jaren erna.
vegetatietype 8 : Festuca rubra, Limonium vulgare

Under "niets doen" is de vegetatie de eerste driLe jaar

stabieler dan in de jaren daaropvolgend. De vegetatie
onder 'maaien +beweiden is de eerste 5 jaar verandelijker dan

die onder doen".

Samenvattend kan worden gezegd dat de vegetatie onder
beheersmaatregel "niets doen", de eerste paar jaar
minder sterk verandert dan de vegetatie onder maaien en
beweiden. In de jaren die hierop volgen zijn de verschillen
tussen de beheersmaatregelefl onduideltik. De enige uitzondering
op deze regel vormt het vegetatietype "Elytrigia pungenst?
In dit vegetatietype blijft de vegetatie onder "niets doen"
relatief stabiel, terwiji de vegetatie onder de rest van de
beheersmaatregelefl veel verandefljker is.
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figuur 2 :dissirnjriteit van elk jaar t.o.v.het voorgaaflde jaar
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figuur 2 :dissimilaritejt van elk jir t.o.v.het vorige jaar

Il • .,._-J I'
LAAAA L. ,,

type;Festuca rubra
Lirnoniurn vulgare

4. bexA..cLe.rL —. — . -a (rr aLb 4- beeLthj.

®type
Juncus gerardii
Prtemisia maritima

maritima

,t>ipe:Puccinellia maritima
h10[() Suaeda.. maritima

+
•, .+

: ••'
•1•

••••+.:'/

7 73 7i1 7 7" 77 78 7S 90 t,r—ii L •1 p

72. 73 7if 7c 76 77 78 73 8o Yt

type:Artemisia maritima

to

S.I •.
S.

I— — —

/
I

/

iol-

71 7Z. 73 7'i 75 76 77 75 7 80 I
0

7 79 - is. 7 77 7G 7 8o 8 82.



-1-

3.3 aantal soorten (figuur 3.l tot 3.8)

vegetatietype 1 Juncus maritimus
Er valt in 1974 al een duidelijke scheiding uaar te nemen tussen
de verschillende beheersmaatregelen. "Niets doen" blijft op
bet oorspronkelijke nivo van 7 soorten, maaien neemt tot bet
laatste jaar cen duide1ke tussenpositie in, en ae pq's
de beweid worden scoren de meeste soorten.

vegetatietype 2 Juncus gerardii, Glaux rnaritima
"Niets doen" doet bet gemiddeld met lets minder soorten dan
de pq's onder andere beheersregimes. Verder zijn er geen
duidelijke verschillen.

vegetatietype 3 :Festuca rubra, /rmeria mritima
Een scheiding tussen de verschillende beheersmaetregelen vindt
in dit vegetatietype minder snel en ouidelijk plaets, dan in bet
vegetatietype maritimus'. Tussen "niets doen" en
'maaien +beweiden' is er echter een duidelijk verschil in aantal,
ten gunste van de laatste.
vegetatietype 4 : Elytrigia pungens

HNlets cioen blijft in de loop oer jaren met eon zeer laag eantal
soorten scoren. Ilaàien heeft meteen een positief effect op de
vestiging vain een aantal soorten. Ht effect vandbeweiden
wordt pas na 4 jaar zichtbaar met een. hoger aantal soorten.

vegetatietype 5 : Juncus gerardli, Triglochin maritinia
1rtemisia maritima

Pas in 1979 heef't oe vegetatie onder beweiden hier een
hoger aantal soorten.

vegetatietype 6 : Puccinellia maritima, Suaeda maritima
In dit vegetatietype laten do beweide pq's een lager aantal
soorten zion dan de pq's onder beheersmaatregel "niets doen".
vegetatietype 7 : I4rtemisia maritima

Het aantal soorten neemt met "niets doe1"iets af. 11aaien neemt
ook hier wear eon tussenpositie in, terwiji do beheersregimes
met beweiden het hoogote aantal soorten skoren in dit
vegetatietype.

vegetatietype 8 : Festuca rubra, Limonium vulgare
Vanaf 1979 neemt het aantal soorten toe in de volgorde van
"niets doen", maaien, beweiden en 'maaien +beweiden'. In 1979
is een duidelijke afname in het aantal soorten onder de
beheersmaatregel "niets te zien.

Het geheel van de grafieken over de soortenrijkdom overziend,
kan gesteld worden dat or een duidelijk verschil is tussen de
boheersmaaregelen. "Niets doen" moet hat met minder soorten
doen dan pq's onder andere beheersregimes, eon uitzondering
op doze regel vormt het Puccinellia maritimaypeda maritima—
vegetatietype, waar do beweide pq's hot met ininder soorten
doen, In hat laatste jaar neemt hot aantal soorten toe naar
beheersregime in do vlgorde "niets doen", maaien, beweiden
en maaien +beweiden(uitzonderingen zijn hierop hat
vogetatietype Juncus gerardii, Glaux maritirna en
Puccinollia maritima, Suaeoa mritima).
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figuur 3b:soortenant1
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3.4 tlerdeling van de soortenequitabi1iteit(f'iguur 4.1 tot 4.8)

vegetatietype 1: Juncus maritimus
De equitabililiteitscurven van de pq's onoer de beheersmaatregelen
'maaien' en ;hmaaien +beueiden' vertonen veel overeenkomst:
aanvankeJJjk uorden hoge.uaarden aangenomen, gevolgd door
een sterke afname in 1976 en 1977. De equitabiliteit is
met niets coen" de eerste periode veel lager. \Janaf 1977
ontlopen de uaarden elkaar echter niet veel meer. De pq's
die alleen beweid worden nemen over de hele linie hogere
waarden aan dan de pq's onder de beheersmaatregel "niets doenit

vegetatietype 2 Juncu5 gerardil, Glaux maritima
De beweide pq's hebben in dit vegetatietype gerniddeld een
hogere equitabiliteit dan ce pq's onder cie beheersmaatregelen
"niets doen"enaugustus maaien. Net als bij het Juncus maritimus
vegetatietype daalt ook bier de equitabiliteit in de periode
van 1976 tot 1978. Dit verschnse1 is bet meest duidelijk
in de beweide pq's. De equitabiliteit neemt na aeze periode
echter weer toe tot bet oorsprónkelijke nivo. Dpvallend in
dit vegetatietype is tenslotte cie sterke afname in
equitabiliteit van de beweide pq's in 1972.
vegetatietype 3 : Festuca rubra, 4rmeria maritima

Beweiden en 'maaien+beweiden' riebben tussen 1974 en 1981
hogere equitabiliteitswaarden dan "niets aoen" en maaien
alleen. In 1982 zijn be equitabiliteitswaarden ongeveer
gelijk voor de verschillende beheersmaatregelen. In dit
vegetatietype neemt ce equitabiliteit sterk af onder
'maaien +beweiden' in be periode van 1975 tot 1978, waarna
weer een toename volgt. Na 1975 neemt ook de equitabiliteit
af in be avenge pq's, zei thet in mindere mate.

vegetatietype:4 : Elytrigia pungens
De equitabiliteit ligt onder "niets doen" duidelijk lager
dan met andere beheersmaatregelen. Twee jaar beweiden
gaat gepaard met een sterke toename in de equitabi1iteit.,
het nivo welke hier in 1973 verkregen wordt, blijft
gehandhaafa in de jaren erna. De gemaaide pq's, met en zonder
beweiden, nemen in 1973 hogere waarden aen dan de pq's waar
alleen beweid wordt. De gemaaide pqts vertonen in do peniode
1975—1978 een sterke daling in do equitabiliteit.
vegetatietypen 5 en 6 :Juncus gerardii, Triglochin manitima

1rtemisia matitima en
Puccinellia maritirna, Suaeda maritima

De pq's onden be beheersmaatregel "niets doen" vertonen in
beide vegetatietypen eon storke daling in do equitabiliteit
in 1976. In hot Juncus gerardii, ,—vegetatietype blijft
de equitabiliteit op een hager nivo m beweiden • In
hot Suaeda m,Puccinellia m,—vegetatietype—vegetatietype is
dit niet hot geval.

vegotatietypo 7 :1\rtemisia manitima
Do vegetatie neemt onder beheersmaatregel "niets doeit",
gemiddeld do laagste waarden aan. In 1976 en 1977 nBemt
do equitabiliteit onder "niets doen" stork af.Ook onder
do andero beheersregimes neemt do equitabililiteit, zei
hot moor geloidelijk , af. In 1982 ontlopen de equitabiliteits-
wearden elkaar niet veel meer.
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vegetatietype 8 Festuce rubra, Linionium vuJ.gare
BU "njets doen" en maaien, met en zonder beueiden, is de
equitabiliteit gemidoeld 1ger dan bij beweiden alleen.
De daling van de equitabiliteitswaarden, uelke in 1978
een dieptepunt bereikt, gelut ioor alle beheersmatrege1en.
Vour 'maaien+beueiden' is na 1979 een herstel tot de oude
waarden waar te nemen.

Samenvattend kan gesteld worden dat de equitabiliteits—
waarden onder de beheersmaatvegel "niets doen" gemiddeld
lager zijn, dan ce wearcen die onder de overige beheers-
regimes worden aangenomen. Dit is het meest duidelijk voor
het L1ytriia pungens-vegetatietype. Len uitzondering
hierop vormt het Suaeda m,Puccinellia m.,—vegetatietype.
In de periode van 1975 tot 1978 vinut een opvallende
daling plaats in de meeste gevallen, waarna herstel al
dan niet plaatsvindt tot net ourspronkelijke nivo.
Beden, a]. dan niet met maaien, geeft tenslotte meestal
een hogere equitabiliteit dan niaaien.
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3.5 bedekkingspercentages(figuur 5.1 tot 5.8)

vegetatietype 1:Juncus maritimus
De vegetatie heeft bij"niets doenlt een hogere bedekking
den de vegetatie bij andere beheersregimes. In 1976 neemt
de beuekking belangrijk af. Hierna volgt een toename tot 1979
en in 1980 is weer een duiaelijke afname te zien.
vegetatietype22Juncus gerardii, Glaux maritima

Beweiden aileen of in combinatie met macien geeft een lagere
bedekking dan rnaaien' en "niets coen". De laatste twee
jaar is in de beweide pq's een minimale bedekking van
10—20% te zien. Net ais in hat Juncus maritimus—vegetatie—
type is ook hier ean auidelijke afname in de bedekking te
zien in 1976 gevolgd door een toename in de oaaropvolgende
jar en.
vegetatietype 3 : Festuca rubra, Ikrmeria maritime

Tot 1981 heeft de vegetatie een lage bedekking als deze een
maeiregime ondergaat. Hierbij dient echter te warden opgemerkt
dat in de uitgangssituatie de beoekking oak al laag uas.
In de laatste twee jaar is er geen onderscheid in de twee
groepen te maken. In dit vegetatietype is, evenals in de twee
vorige, een duidelijke toename in bedekking te zien in de
periode 1976—1979.

vegetatietype4; Elytrigia pungens
[let "niets doen" heeft de vegetatie een hogere bedekking
dan bij de andere beheersmaatregelen. Beweiden 'alleen'
neemt een tussenpositie in.

vegetatietype 5 : Juncus gerardui,Rrtemisia maritima,
Trigiochin maritima

Beweiden en "fiats ontlopen elkaar niet veel qua
bedekking in dit vegetatietype.
vegetatietype 6 : Puccinellia rnaritima, Suaecia maritima

De bedekking van de vegetatie neemt in be% beweide gedeelte
tot 1975 aanzieniijk af, waarna tie percentages omhetze1fde
nivo biijven schommelen. De bedekking van tie vegetatie onder
"niets cioeVl" bli,jft op een hager nivo.
vegetatietype 7 : lrtemisia maritima

In 1980 is een dramatische afname in de bedekking te zien
onder de beheersmaatregel 'maaien+beweiden'. Oak met
beweiden en maaien eileen is vanaf 1980 een
afname te constateren. De vegetatie biijft onder "niets doen"
ean hoge bedekking houden.
vegetatietype 8 : Festuca rubra, Limonium vuigare

De vegetatie blijft onder "niets doen" oak hier hogere
bedekkingspercentages houden, dan tie vegetatie onder
de andere beheersmaatregeien Oak hier is evenais in het
vorige vegetatietype ean afname in de bedekking te constatren
in 1980.

S amenvattthn g
"niets doen" onderscheidt zich in aile vegetatietypen met
een relatief hoog bedekkingspercentage. Hat jaar 1976 vait
op door een afname in veel gevallen, gevolgd door een toename
tot 1979, terwiji in 1980 er weer een ciuideiijke afname te
constateren valt in tie bedekking.
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3.6 Het al dan niet optreden van oivergentie(fiyuur 6a tot 6k)

\ioor ingegaan wordt op de afzonderlijke vegetatietypen,
komt hier eerst cen toelichting op de ordinatie—grafieken.
Het vegetatietYpeJuncus maritimus geldt hierbij als voorbeeld
(figuur 6a). Lie 1 as uurdt in cieze grafiek bepaald door de
opnames uit 1982 van'5uni maaien' en 'augustus maaien+beueidenl
De tweede as wordt bepaald door de opnameuit 1981 onder de
beheersmaatregel Thiets doen en de opname uit 1980 onder
de beeersmaatrege1 'juni maaien+beweiden'. De voornaamste
bedekkers van ce opnames welke de astbepa1en, staan in een
kader met bedekkingspercentages tegen de viei zuoen aangegeven.
De uitgangsvegetatie is voor elk pq met een gesloten driehoek
aangegeven. Ilet jaartal staat er omcirkeid naast. Van de
meeste pq's zijn slechts oe iaatste Jaren aangegeven, omciat
de verschillen cie ontstaan door do verscliillende beheers-
maetregeien in deze jaren bet meest duicielijk werden.
iieronder volgt een bespreking van do afzonderlijke vegetatie-
typen

vegetatietype 1 ; Juncus maritimus (figuur ba)
De opnames uit do beginsituatie bevinden zich in dit vegetatie-
type allemaal in hot centrum van bet veld. In de laatste
jaren zun grofweg drie groepen to onderscheiclen: do pq's
welke beweid zijn, de pq's welke alleen gemaaid zijn en bet
pq onder de beheersmaatregel "niets aoen".
Under beheersmaatregel "niets ooen" blijft 3uncus maritimus

eon belangrijk aandoel in cie vegetatie behouden., 1trip1ex
hastata breidt zich flier in 1981 belangrijk uit. Lioor de
jaren hoen neemt Fostuca rubra onder "niets doon" binnen
pq 1 een belangrijke plaats in, terwiji in pq 5
(eveneens "niets doent) dit voel rninder het geval is. Ook
ondor de beheersmaatregel'beweiden' biijft Juncus maritimus
eon belangrijke component in de vegetatie. Vanafl977 neemt
Juncus gerardii in de pq's waar gemaaid en beweid wordt
oen beiangrijke plaats in. Flet rnaaien eileen is Festuca rubra
een belangrijke bedekker.
vegetatiotypo 2 : Juncus gerardii, Glaux maritima(figuur 6b)

In dit vogetatietype hebben zich de laatste jaren twee groopen
gevormd: Iets coen" met augustus maaien en beweiden al dan
niet in combinatie met augustus maaien. Opvallend is oe grote
vorschuiving binnen de pq?s onder do behoersrnaatregel
tfl9t in 1979. De hogo waaroe van oo tweede as uordt
bepaald door eon vegetatie met een zeer lage bodekking.
Do pq's "niets doeiP' met augustus maaien lijken in 1982 up
do uitgangsvegetatie.

Lie laatsto twee jaar oncierscheidt de vegotatie in do beweide
gedoelten zich door eon laag beaokkingspercentage. Bij maaien
en "niets doon" noomt neast Juncus gorardii,Fostuca rubra
eenn bolangrijke pleats in do vegotatie. Festuca rubra
verschijnt niot als belangrtjke bodekker in de beweide pq's.
Opvallend is do grote afname in 1979 van Juncus gerardii
onder beoersmaatrego1 "niots doon, doze afnarne is tevens .

oorzaak van do lage waardo opude tweode as bij do ordinatie.
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vuqetatietpn 3 Festuca rucira, cirmenia rnritnra (fiuur bn)
In het laatste jaar unu scneiuen cc pq's onuer !niets omen"
zich uuiUe1k van uci overige pqs. Un bnnvnrsmaatregeien met
ueueidefl nemen net iaatstv jaur ints logere uaaroen aan op on
eerste as, nan on bnnnersmaatregeI en met macinn alicen.

OnOer beheersmaanrngel "nicts uovnH is 1antagu maritime dv
bvlangrijkste budekker in 19U2. In 1961 en 1962 bezet
Juncus geraioui cnn beiangrijk dc1 van not opperviak in [Ic
beunide pq's. Joor'juni naaien+beenioen' gaat cit echter niet
op. Viaainn alleen geeft riier cen vegetatic, uaarin Fustuca
rubra uomineort.
vegetatiotype Llytrigia pungens (figuur no en 6e)

Onoer on beheersmaatregel 'niets uoen" blijft net betreffenon
pq op civ oorspronkeUjke vogetatie Ljken, zoals ook al bleek
uit de dissimilaritvitbervkeningvn. Dv overige pq's onoeracnviden
zich uuidelijk van nit pg. hinder uuiuelijk is het onoerscneid
tussen dv beweicie pg's en dv pg's waaiin alleen qemuaaid
uordt, het lijkt alsut on beunlon pq's on ginaaidn pq's in
cv (retrogrnssievn)succesuie vooruitlopen.

Unoer "niets cionn higit Llytriqiu pungens on enige belong-
rike beoekker. Uij naa.ien aileen is Festuca rubra vanaf 1976—1979
dv be1angrjkstc beoekker. In dv beweide pq 's vornen naast
Festuca rubra ook Rgrostic stolonifera en Puccinellia maritima
cnn belangrijk aanueel in de vegetatin in On laatste. paar jear.
in cnn cantal pg's is Frifoiium repens in 1979 cnn beIangrjke
beoekker
vegetatietype 5 Juncus gnraruii, Triglocnin maritima,

grtamisia marjtiina
Opvallend in nit vegetatintype is oat er grote eranderingnn
uaar te nemen zijn vanaf 1:76. Len verscnul tussen "niets uoen
en beweiden komL duiuelijk naar uoren \ioor 1976 lijken on
opnamen nog niet veel te verschillen van on oorspronkeljke
vegetati C.

Under bemieersmaatregel 'niets Dunn" bljft i-rtnmisia mailtima
de bn1angrjkstv bedekker, vanaf 1978 vertuont frtemisia mm.
echter een sterke afname gevolgo door cnn nerstel in 1982.
rtemisia maritima gact met bcueiuen uuiunlUk acnteruit.
Festuca rubra wordt nierna de belangrgkste beoezker en
krijgt hierbij gezeiscoap van Linoniurn vulgare binnen en pg.
Vanaf 1980 goat met beweioen Puccinellia maritima een;
belangrijke placts innemen binnen ue vegetatie.

vegetatietype 6 Suaeoa maritima, Puccinellia maritima
Uok in cit vegetatietype is or cnn duidelijk onoerscheid te zien
tussen de beweide pq's(gestippelde lijnen) en oe pg's onder
dv beheersmaatrogel "niets doen"çdoorgetrokken 1ijno.

Hat voornacmste verschil in dv vegotatie tussen on beheers—
maatregelen 'niets doen" en beweiden is dat bij "niets ooen"
naast Puccinellia maritima, -ialimione portulacoides evn
belangrijke plaatst in de vegetatie inneemt en dat bij beweiden
neast Puccinellia m., Suaeda maricima on belangrijkste bedekker
is. Hat bedekkingsperCentage is in ne beweide pg s over het
algemeen een stuk lager oan bj "niets doen'.
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vegetatietype 7 : Prtemisia uaritima(figuur bn en 6i)
1obaa1 vallen in 1982 uc pqts in uric groepen under te
verdelen:"niets doan',juni maaien en augustus maaien,
enttenslotte de beneersmaaLregelen met beucioun. 'Juni maaieri+
augustus maaien' necmt een tussenpositie in tussan he
beueide pq's en he gemaaidc pq's.

In 1979 neemt in ecu groat aantal pq's het aandeel van
PEtemisia maritima funk at' [1et "niets doenU breidt
Ptrip1ex hastata zich nierna be1angrjk ult. [let maaien
'alleen' worcit vanaf daze tijd Festuca rubra de belangrijkste
bedekker Hot eandeel van Fostuca rubra in Tjuni+augustus
maaien' neemt in 1982 beiangrijk af. Doze opname zorgt your
een tussenpositie tussen do gomaaiue en ue beueide pq5,
zoals te zien was mat do ordinatie. In do beuvide pqs
gaan neast Festuca rubra ook Juncus gerardii en Puccinellia
maritima eon hong bedekkingspercentage innemen,

vegetatietype B Festuca rubra, Limonium vulgare(figuur Sj
en 6K)

Dpvallend in dit vegetatietype is haL unDer ue behebrsmaatregel
'niets uoen Q vegetatie in we perioae 1980—1982 stark gaat
ierschi11en van cia anoere opnames. eruer vindt geen duidelijke
groepsvurming plaats. Unoer Ce beneersmaatregel tjuni+augustus
maaien' vinut eveneens in Ce periode 1980—1982 can sterke
veranduring plaats in hat betreffende pq.

Dc belangrijkste verscnuiving uie zich bj "niets doen"
(zie ordinatie) voorcoet, worut veroorzaakt door can sterke
toename van i-rternisia maritima, gecombineeru met can sterke at-
name van Festuca rubra, In 19b� springt oak Cu opname
onder oe benecrsmaatregal 'juni+augustus maaien' eruit,
doordat Limonium vulgare hier Ce belangrijkste beaekker is
in do vegetatie. Oak Puccinellia maritima verscbijnt in en
pg.

Met behuip van de oruinaties komen can eantal verschillen
tussen do beheersmaatregelen aan het 1icrt. Hat meest
duidelijk is dit waar te nemen bj hat vegetatietypa
'Juncus maritimus', waar zich duidelijk drie groepen vormen:
"niets doen", buweicen al dan niet mat maaien,en rnaaien
'aileen'. In bijna die vegetatietypen onaerscheidt "niets ooen
zich duideiijk van do avenge beheersinaatregelen(uitzondaring
zijn:Juncus gerardi,Giaux manitima-vagetatietype). Dc heweide
pg's verschillen sterk(in 5 vegetatietypen) of minder stark
(in one vegetatietypen) van he beheersmaatregelen waar
alleen qemaaid worbt.Do 5 vegetatietypen war Out venscoil
sterk is zijn:'Juncus rnaritimus','Juncus gerardii,Ulaux maritirna',
Puccinellia maritima,Suaeda maritima','Irtemisia manitima'
n 'Juncus gerardii,Triglochin maritima, /rtemisia maritima'.
De dric vegetatietypen uaar Uit verschii minder sterk
naar voren komt zijn: Festuca rubra, Irmeria maritima'
Elytrigia pungens' en'Festuca rubra,Limunium vulgare'.

De meest in bet oogspringende veranderingen die plaats
vinden onaer do belangrijkste bedekkers, zijn samengevat in
tabel 3(volgende biz,). Uit deze tabel is af to lezen dat Juncus
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gorarcili in 5 vegetatiotypen vorscflijnt als or bewuid wordt.
Dok Puccinellia lijkt gestimuloerd door bewicen, terwiji
ertemisia maritima en Halimione portuiacoiues verdugnon en
ook [lytrigia pungens nagenoeg verdwjnt. Bij do beneers—
maatregoi "niets doen" blijven do voornaamste bedekkers
een be1angrke rol spolen in we vegotatie. Uesalniettomin
breiden andere soorten zicb ook bier belangrijk uit:
trip1ex hastata in do vegetatietypen 'Juncus maritimus'
en 'P.rtemisia maritima', /rtemisia maritima in bet -

'Festuca rubra,Limonium vulgare'—en het'Juncus gerardii,
Glaux maritima' type. Net maaien 'aileen' \ierschijnt
P,grostis stolonifora in het'Juncus maritimus'vegetatie—
type. Festuca rubra verschijnt in bet 'Juncus gerardii,
1aux marjtima.' vegetatietype met "niets doen" en
maaien. [let boweiden, al dan niot met maaien' verduijnen
een aantal bedekkers als Juncus maritimus (in bet Juncus
maritimus'type), Festuca rubra in 'Trtemisia m,Juncus g.,
Triglochin in, '—type, [lytrigia pungens in het geiijknamige
type, Artemisia maritima(rtemisia m,,Juncus g.,Trig1ochin m.,
type,en Artemisia m,—type) en Halimione portulacoides in
bet Puccinollia m.,Suaeda m.—type.

tabel 3: invloed van verscnullende beneorsmaatregelen p
do soortensamonsteilin g

Juncus maritimus J.maritimu
(2.1Y Festuca r.

Juncus gerardii J.gerardii
Glaux maritima

rubra Festuca r.

Armeria maritima
(2.9)

J,maritimus
Festuca r.
Atriplex h.

Festuca r.

Pgrostis s

Festua r.

J.qerardii

J.gerardii
Festuca r.

J.gerardii
Festuca r.

J.gerardii

stuca r. stuca r. Festuca r.
J.gerardii

L1ytrgia pungens
(2.5)

[lytrigiapLlYtrigia p. Llytrigia
Festuca r. Festuca rubra

Agrostis s.
Pucc. mar.

Artemisia maritima Rrtemisia m P%rtemisiam. /

Juncus gerardii
Triglochin maritima
(2.8)
Puccinel]-ia maritirn
Suaeda maritima(i.i]i.2)
1rtemiia maritima
(2.13)'

Festuca r. Festuca r.
Puccine11a m.

Pucc,m. ucc.m. / \
Halimione p aiimione p. / \/
/rtemisia miisia m,7Ytem1s1a
Festuca r. Festuca r. 1Festuca r.

Atriplex h. j
PTicine1iia in.
Suaeda m.

Fes-tuca r.
J.gerardii
Puccinellia in.

Festuca rubra Festuca r. Festuca r. Festuca r.
Artemisia in

Festuca r.
J.gerardii

f/ £4ed £(e i3

vegetati etype uitgangs "niets
situatie dOefl" aa ion

N a a i en +

b ewei den



0l 

cii. 

09 

0 

c. 

S 

oL 

0 
04 

05 

GIxU a 

+fl:ViTJ ;niuni AC1Tn J;f\ q:Jfl iiun::y nnL: 
-6?Y 

18 08 6L eL LL L SL L L tL iL 

/ 
I 

/ \ ., 
V 

B L 8L LL 9L SL hL L - 

14 c-\j °7- 1 c1 '-°C 
LLLsLLcLzj L 

VbdJ 'upvc 
. l O. 9L LI. itiL £L -L iL 

T1III. 

Vbd( os 6L 8L LL L L hL çL L iL 

L 
'. \ / 

VEbdC 
o GL &L LL L sL L iL zL 

lb dLrc- rT7;i 

0 
0: 

0l) 

0 
cii 

ci, 

19 

7 

oc; 

??7)J2' 

01 

0Z 

03 

OUtt4 
j IQ 08 L 3L LL G)L 5L hi.. cL zL L 

oL 

/ / 
'\ 

b d 
L LL IL 

/ 

L L zL 

oh 

09 

0 
0l 
QL —.—-— 

\ / 
.1 

ft v/o11c1 



c.fl 

k 

L2i - Q 6L &L LL ,L £L bL cL -rL iL 

- G1 L LL 1. .L hL cL -iL. iL 
- — 

A, 
• 

- ) 

-IS 
-9 -0I. 

- In 

- p o SL eL LL 9L L bL cL -zL L 
—o 

z u Os 6L L LL 9L ;L L c.L -L aL 

.. 
\ •./• 

. 

\/ 
I 

zn i c,s gL sL LL 'L ,L cL -rLtL 
*i : —o 

—t 
— I 

—b 
—5 
—9 
—L 
- —5 

—o 
- 

01 

— 

I'? 

- 
- -Q 
- 

0 

(L 'bc) UOp €qn 
SLLLLSL bL cL -LL 

:\ ..,.-, 

() L1 5iiv 
— 

12 

T 

0 

4 

-tJ-CflO PTu 

coI Q5 c o- 
rp ___ — ____ 

0 



o Bi. &L LL L .L L L zL iL t9 o& L eL LL 9L sL L cL 7L iL 
- 

o £L oL LL L ..L hL cL -L L 

k VZui 

• 1- j rL94u-ou.- LJ]d v— 

gL üLLL L SL L cL tL iL 

.—Ioi 

.1. •.— . _L 
.-•. \ 

•1 
— 

/ •-..—.—.—.—. 
/ - 

dr 

d-� Ocu -n:9j -- lo og bL. eL LU 'L sL hL 'L tL ii. 
-ø 

. —01 
/ -Qi /• 

\ 
Ob 

V i b d C I. 

: 
0 
0 

i o BL L LL cL sL bL cL L 

. • 
\/ 

— 

-09 
VbdJ0 4fl1TOLM Gn-o/-flir) 

bdJ °I.- 
tQ IQ QQ L L, LL 'L sL t.,L L L IL 

e. .—.. . •.. ... 01 

_I. •.•• / 

Lb dJ 
KflUA 

- o L L LL sL hL cL L L 

VCibdL 

-pT9 . 
L 

ZQ 

LI) 

I1 

I-- 
I) (fl 

:1 

92/1' 7772(7.9LO 

- 

I8 

- Oh OE 

- J2HLT 

i' 
—TY 



—32—

1 3 Ii U 1 Li±L .- 1.±± t Lt± -.I±LiI
:Ij. / ti

- - -

I

N
N

N
•8z

àI14/cuLq

' p t1 /brE I

\
79 . Z Iu-I._ I cj}-t 1—— -

__

7g

N
N

N

4-

\

N
\ zo
\

N

—I
-4

N 78

N N ijLicQ pu



9W97_ f7U ' i I IS 1 Ifl 5tid7 i 4-ujj s i ii,,: 

0 

22c2Z /7flC1 
g Qcj L 9L LL 'L sL b-IL cL -L L 

7&? (1P+.br ji 

LL 9L .sL iL cL -LL iL 
__________ • 0 

- OS 
/ 

-Os 
-0 -aL 

z Z/ p7q 

27z?J'J VTYrB7fJ 

o& L L LL L .5L 'iL vL -zL 5L 

2 LI I j. 
LA-f lfyrYOU.A 'YmL. J. 

jPruflQ 9'Lj9QJS 

I/)f e 

z o CL &L LL L sL iL £L L tL 

•z ig OQ 6L OL LL L .SL '?L çL -tL. IL 

—01 

-0 

-c?L 

£ Z 

U-3uflC rT'j1 L/1 'j! Jfl/J IrH[ 
— £ £ 

/ 
/ 

L ct -LiL —Q 
—at 

—o 
—0I 

LLLSL cLLL 
/ .—.— 01 

-09 

/ ______ o 6L L LL '3L sL L cL zL L 

—a 

-at 

2 o L aL LL 
—0 
—0 
-Cl 
-ol 
-/ _(J 

5i 
0z 
Cc; 

oIl 

cS 
?7..9 z Z/ 

z c o L DL LL ,L sL bL £L -L L 
C 
01 
Qz 

LL zL LbLcL zL iL 

—Cl 

—Cl 
—Cc 
—a5 

-(9 

- —a6 
"zi/1 LTV 

L 

k- hL ci -tL. L 
—O 

/ 
/ 



fig.u1' (12 Lirit e OU fle5 VUL veget+iet r ncfl rii
irt jLi iitjm , 2 r161'. fllaritjlia--4-
roorna3)nste bedel<kers - -

2ND -

7J )2. 7;? 7i

At eu1cc2 i--n.uc 1ucw-wULQ i-n. vCv od3aXe

CL wr OIrJeL 3C

-4

- i37777 7 7S B J 2.

N

7& 77 76' 79 80 &



20 N
—— 41—!

71 72.. 73 711 75 7é 77 78 79 Gd1 &i t
/o—o

0 0 —'b —

Ed.QyLJ N:33

____________

?Ltatj-i _LLAn_ frv-1 XT
a_ rn-(0ft2.

@thIØØ A.sLe.rTvt.
C>(X ))( ,iu12-dcz rnOf

1.00 2,CO

- -t. L _:.-_1L_i.r.-i -j11 -j-, ---

z—

p

79 7C

9

cci7 F'32-

40—

(1-. /
:0-

71 7



—36—
figuur 6h:ordinatjE 'an opnurnes uit bet vegettietype
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3.•7 iet al dan niet optrecien van convergentie(figuur 7a tot 7d
en 6a tot 6k)

Beheersmatregel : Tiniets ooen"(figuur 7a)
De diverse vegetatietypen bfljven oncierling sterk verschillen
in de loop der jaren. -iet'Llytrigia pungens'vegetatietype
verschilt net meest van de overige vegetatietypen. -let
'Festuca rubra,Limonium vulgare'—type (gestippelcie len)
ondergaat een grote verandering in de periocie 1980—1982,
hetgeen ook al is gebleken ult de ciiss.imilriteitberekeningen
(figuur 1 en 2).

Berieersmaatregel : beueicienfiguur 7a)
het 'Clytrigia pungens'—vegetatietype gaat op net'Juncus
maritimus'—type lUken. Het aandeel van Juncus maritimus neemt
in bet 'Elytrigia pungens'—type toe tot 20 van cie totale
bedekking in 1982(figuur 6e). ianaf 1980 'bewegen' de
vegetatietypen zich in een richting. Juncus gerardil gaat
in bet 'Festuca rubra,Mrmeria maritima'— en het 'Festuca rubra,
Irmeria maritima'—type de laatste jaren ciuidelijk overheersen.
(figuur 6c en 6j). In het'!rtemisia maritima' vegetatietype
is tenslotte Puccinellia maritima in 1982 de belangrijkste
bedekker(f'iguur 6h).
Beheersmaatregel : juni maaien(figuur 7b)

Ook bij deze beheersmaatregel gaan de verschillende
vegetatietypen steeds meer op elkaar lijken. In het'Elytrigia
purgenstype wordt Festuca rubra de belangrijkste bedekker,
Ook in de overige vegetatietypen bUjft of uordt Festuca rubra
de belangrijkste bedekker.

Beheersmaatregel : juni maaien +beueiden(figuur 7b)
De vegetatietypen verschuiven sterk in en richting, gemiddeld
genomen in de loop der jaren. Elytrigia pungens neemt in het
Elytrigia pungens type sterk af. Festuca rubra en I\grostis
stolonifera nemen in het 'Festuca rubra, Mrmeriá maritima'—
en het L1ytr:igia pungens'—type in bedekking toe. In 1980
is 1grostis stolonifera nog een belangrijke beciekker in het
Juncus maritimus—vegetatietype en neemt dan in bedekking af,
uaarna Juncus gerardui flier de belangrijkste bedekker is.
In het'Artemisia maritima'—type verscfiijnt naast Juncus gerardui
ook Puccinellia maritima. Het'Festuca rubra,Limonium vulgare'—
type uordt de laHtste jaren ekenmerkt door een lage beoekking.

Beheersmaatregel :(juni + augustus)maaien +beueiden(figuur 7c)
\Janaf 1980 schuiven Ce vegetatietypen in Ce richting van
een vegetatie die worot gekenmerkt door Juncus gerardii en
Puccinellia maritima, met als uitzondering het Llytrigia pungens
type. In het 1\rtemisia maritima—vegetatietype en het 'Festuca,
rubra,Limonium vulgare'—type worden Juncus gerardii en
Puccinellia maritima een belangrijk bestanddeel in de vegetatie.
Juncus gerardii neemt belangrijk toe in het 'Juncus maritimus
en bet 'Festuca rubra,Rrmeria maritima'—vegetatietype. In
bet 'Festuca rubra,/rmeria maritima'—type blijft Festuca rubra
een belangrijke plaats innemen. Elytrigia pungens neemt in bet
'Elytrigia pungens'—type bet eerste jaar sterk af, hierna is
Festuca rubra de voornaamste bedekker. Juncus gerardii
verschijnt (nog) niet in dit vegetatietype.
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beheersmaarege1 : augustus maaien
Ook bij deze beheersmaatregel schuiven de vegetatietypen
naar elkaer toe. Festuca rubra uordt in alle vegetatietypen
de voornaamste beoekker. Dit is waarscrnjnlijk de belangrijkste
reden uaarorn cie vegetatietypen steeds meer op elkaar gaan
lijken. In het'Llytrigia pungens'—vegetatietype neemt het
aandeel van [lytrygia pungens 1angzaam: rnaar zeker af.
In het 'Juncus maritimis'—type is Festuca rubra al na twee
jaar zeer aominant. Vanaf 1975 neemt Festuca rubra
een steeds duidelijker plaats in binnen het 'I\rtemisia maritima'
vegetatietype. In het laatste jaar neernt Artemisia weer jets
toe in cit type. In het 'Festuca,Limonium vulgare'— en het
'Festuca rubra,1\rmaria maritima'—type was Festuca rubra
al vanaf het begin af aan de voornaamste bedekkr.

beheersmaatregel : augustus maaien +beweiden.
Ook bij deze beheersmaaterel schuiven do vegetatietypen
naar elkaar toe. Opvallend bij deze beheersmaatregel is de
sterke verandering die zich vanaf 1979 zich in een aantal
vegetatietypen voordoen. Dit is onder andere te wijten aan
een toename in de relatieve bedekking van Juncus gerardii
en Puccinellia maritima in een aantal vegetatietypen.
Puccinellia maritima verschijnt binnen n pq in het
Elytrigia pungens-type, terwiji Juncus gerardii en Puccinellia
maritima gaan overheersen in het 'Juncus maritimus'—
'Festuca rubra,Armeria en maritima'—
vegetatietype. In het 'Festuca rubra,Limonium vulgare'—
vegetatietype is Juncus gerardii in 1952 de grootste
bedekker.

Samenvattend kan gesteld worden dat do vegetatietypen met
maaien en beweiden, in de loop der jaren duidelijk meer op
elkaar gaan lijken. hot de behearsmaatregel "niets doen"
is dit niet of nauwelijks hot geval.

In dit iguur zijn voor elk pq do waarden tapsn do 10
en do 2 as gemiddeld. Do waarcie die zo verkregen

word.t is verbonden met de opname van do uitgangsvegeatie
vormt(dikke piji). Verder zijn van eon aantal pq's do laaste
jaren weergeg even.
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figuur 7a: ordinatie per beheersmaatrge1:"niets cloen" en
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figuur 7b :
ordinatie per behersmaatrege1:
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3.B Lnkele abiotische gegevens

1. neerslag(figuur Ba)
De winter van 19U0/1981 kan als vochtiger dan normaal

bestempeld worden, teruiJide zomer uit 1976 duioelijk veel
droger is dan normaal.
2. inunciatiefrequentie(tabel 4)

De inundatiefrequentie is in 19B[J vrij noog in vergeiijking
met voorgaanoe jaren, vooral op net nivo tussen 141-16U cm.
boven N.A.P.
3. Vorst en jsdagen
De winter van 19Th/1979 is streng geweest met een zeer

hoogaanta1 ijsuagen(+50), het normale nivo van bet aantal
ijsdagen ligt op 11.
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Hoofdstuk 6 : Discussie

Dit hoofdstuk begint eerst met een algemene inleiding,
waarna vervolgens wordt ingegaan op de resultaten van de
dissimilariteitberekeningen, de ciivers.iteit met de ordinaties,
en bet gedrag van cie soorten apart.

6.1 Inleiding

Er gaat altijd informatie verloren bij bet verzamelen van
gegevens, evenals bij cie verwerking van gegevens. 'Jan

belang kunnen de af'wijkingen zijn die ontstaan door:
a. de omzetting van de gegevens van de Braun-Blanquet-

schaal naar de decimale schaal van Londo(tabel 1,blz. ).
b. het opnemen van de pqts op verscriillende tijdstippen in
het seizoen. Hiervoor is er nog vergelijkingsmateriaal
aanwezig: in 1972 zijn een aantal pq's tweemaal in het sei—
zoen opgenomen. In 1982 zijn een aantal pq's vrij laat opgenomen.
Een soort als Juncus gerardii zag in doze periooe al aardig
bruin, terwiji Puccnellia maritima er nog fris groen bijstond.
Puccinellia maritima iou in deze dus een te boge beciekking
toegekend kunnen zijn.
c. het bestaan van eon verschil tussen de pq's in de
uitgangsvegetaie, in eenzelfde vegetatietype. Dit is o.a. af
te lezen uit do ordinatieborekeningen. Het is dus mogelijk
dat er al milleuvariaties van bet begin af aan tussen de
pq's bestaan. Ook de uitgangsvegetatie is willekeurig
gekozen, gezien de grote veranderlijkheid van de vegetatie
onder "niets doen".
d. de ligging van de pq's binnen het terrein. L)eze is niet
onwillekeurig1: do pq's zun dicht bij elkaar gelegen en liggen
dicht tegen de afrastering aan. Dit heeft moge1ik invloed op
het gedrag van de pinken, hetgeen de representativiteit
van deze pq's voor het gehele terrein minder kan maken.
Wat betreft het literatuuronderzoek, is or niet veel

vergelijkingsmateriaal aanwozig. Vergelijking tussen beweide en
onbeweide terroinen vindt meestal,plaats op een tijdstip
en langlopend onderaoek is zoldzaam(Bakker 1981).

6.2 Do sneiheid waarmeo do vegetatiov verandert(Figuur 2)
\Jeranderingen in dynamiek gaan gepaard met voranderingen

in vegetatiepatronen(Londo 1971). Hot instellen van eon
beheer kan boschouwci worden als eon verandering in de
dynarniok(Oostervold 1975). 1en kan dus verwachten dat do
vegetatie onder "niets doen"mjnder zal verandoren dan
do vegetatie onder eon nieuw ingestold beheer. De eersto
jaren is dit indordaad hot geval.in de meosto vegetatietypen.
In do jaren hierna is een derge& verschil niet meer to rnaken.
Dit blijkt uit zowel de dissimi].ariteitberekeningen tussen
deopeenvolgende jaron ale uit do dissimilariteitborekeningen
met de oorspronkelijke :vegetatie,. Ook uit do vergelijking tussen
de vegetatiekaartenvan 1971,1976 en 1981 is geconcludeord
dat do vegetatie in zowel do bewoids als do onbeweido godeelten
sterk vorandert(Zomer 1983).

Nu is het kweldermilieu uitgesprokon dynarnisch van karakter
door do onrogelmatige inundaties. Do hiermee gepaard gaande
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wisselingen in bet zoutgehalte van de bodem en de overslibbing
zal niet bevordelijk zijn voor een stabiele vegetatie.
Lhapman(1976) geeft vooral de vegetatie van de lage kuelder
een korte levonsduur als gevoig van overslibbing.
Lie mate waarin overslibbing heeft plaatsgevondbn is niet
bjgehouden op de Oosterkuelder. Lie inuloed die overslibbing
kan hebben bleek in een aantal pq's in 1982, in de onbeide
gedeelten van het 'ILimonium vulgare,Festuca rubra'— en bet
flPrtemisia maritima'-vegetatietype. Hier bleek een Festua
rubramat als dood materiaal aanuezjg, ingebed in een laag
sub in dé ondergrond. De hoge dissimilariteit onder
"niets doen" en maaien is in het 'Festuca rubra,Limonium
vulgare'— en het '1rtemisia maritirnásvpgetatietype aan
dit verschUnsel te wUten door een sterke afname van Festuca
rubra'
\Jeranderingen in de dynamiek zouden naast de ôveeibbing

ook gezocht kunnen worden in de neersiag. De periode
van 1951 tot 1972 is erg nat geweest in vevgelijking tot
de periode 1972—1980(Vugts 1982).
Het vegetatietype'[lytrigia pungens'voldoet ean de verwachting

dat de vegetatiet met "niets doen" op de oorspronkelijke
vegetatie blijft lijken, terw1 deze odder een nieuw ingesteld
beheer stark berandert. Lit type wordt gekenmerkt door aen hoge
biomassa en eennopeenhoping van dood organisch materiaal.
Een vegetatie met zuilke eigenscflappen wordt meBstal 9ekenrnerkt
door een laag aantal soorten(Grime 1978,Willerns 1980). In
de onderste lagen dringt weinig licht door, en dit zou vooral
gevo1n kunnen hebben voor zoutminnende sorten;
zoutminnende soorten hebben ean grote lichtbehoefte(Ellenberg
1978). IUs in dit vegetatietype nu gemaaid en/of beweid
uordt, dan wordt de biomassa en stuk mipder en de licht—
toevoer groter, zodat meer soorten een kans krijgen om ziph
te vestigen en de vegétatie ken dus stark gaan veranderen.
Het afvoaren van biomassa gaat met beweiden eiptai'
geleideluker dan met rnaaien, de veranderingen zijn met maaien
dan ook veel abrupter. Ook in het'Juncus gerardii,Glaux
maritima'—vagetatietype zijn hat eerste jaar grote veranderingen
in de gernaaide pq's, vooral in combinatie met beweiden.
In tegenstelling tot het'[lytrigia pungens'—vegetatietype
wordt dit vegetatietype juist gekenmex'kt door een lage
biomassa en weinig strooisel. Lie aerste twee jaar zun hier
vooral gekenmerk door een starko toename, gevolgd door
een sterke afname in de bedekking van Juncus gerardii(figuur 6b).

6.3 diversiteit(figuur 3,4 n7)

De diversiteit, uitgedrukt in aantal soorten per pq, neemt
in vrwe1 alle vegetatietypen met maaien en beweiden toe
(figuur 3). De beweide pq's laten vervolgens rnear soorten
zien dan gemaaide pq's. Verge1king tussen beweida en onbeweide
terveinen heaft al eerder gelaid tot de conclusie dat in
begraasde terreinen cia divarsiteit in soorten engm9erLscIiappen
groter is(Oosterveld 195,Harper_1977). £n toanama vn- het
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aantal soorten in beweide terreinen is gevonden door Veidman
(19B3) en willems(1a3). Zowel met maaien als met beweiden
wordt biomassa en dood materiaal afgevoerd. De invloed
van beweiden is onregelmatiger en heeft bijkomende ef'fecten
als bet opentrappen uan de vegetatie en bodemverdichting.
Ook is verondersteld dat bet zoutgehalte in Ce bodern onder
invloed van beweiden aou toenemen, metingen op do Oosterkue—
der bevestigen dit echter niet(Russchen 1933). Zoals ook 1
in 6.2 is vermeld, kenmerken vege taties met een hoge
biomassa en veel dood rganisch materiaal zich meestal door
een laag aantal soorten(Grime 1978,1979). Len toename van
de lichtintensiteit is vooral voor zoutminnende soorten van
belang(Ellenberg 1978). Len toename van bet aantal soorten
is met maaien en beweiden dan ook net meest spectaculair
in het'Elytrigia pungens en bet 'Juncus maritimus'—
vegetatietype. Deze vegetatietypen kenmerken zich door
veel biomassa en dood organisch materiaal en weinig soorten.
Tengevolge van betreding kunnen sterke lokale verschillen

gaan optreden binnen een pq. Het beweido deel van de
Juncus maritimus—vegetatie wordt bijvoorbeeld in 1982
ddorkruist door een koeiepad. Juist de afwisseling van eon
sterke naar eon minder sterke beinvloeding kunnen binnen
een pq voor een grote differentiatie zorgen, hetgeen de meest
aannemelfjke verkiaring is voor bet feit dat in beweid pq' s
meer soorten zin te vinden dan gemaaide.

In. iaag gelogen gobieden, waar do inundatie—frequentie
hoog is(tabel4) heeft betreding aen extra dynamisch effect.
Dit is uaarschijniijk de reden voor de achteruitgang van het
aantal soorten in het'Puccinellia maritima, iuaeda maritirna'-
vegetatietype :de koien baggeren door do modder hetan en
laten niet veel meer over van de vegetatie.
Do diversiteit, uitgedrukt in de equitabiliteit, neemt in

de gemaaide en do beweide pq's do eerte paar jaàr toe
(figuur 4). Door deze toename wordt do diversiteit van deze
pq's do eerste jaren, op deze manier, duideli,jk hoger dan do

pq's onder de beheersmaatergel "niets doet1". In alle typen
neemt hierna de equitabiliteit af in de periode 1975—1978.
Deze periode wordt veelal gekenmerkt door eon toename
van Festuca rubra, uie in 1979 sen maximum beriktin
veel pq's en ook Juncus gerardii neemt veelal toe in deze
periode. De idibgedzomer van 1976 heeft onetwi.ife1d invloed
opgehad. In 1976 is ook do tot1e bedekking in ails
vogetatietypen stork afgenomen(figuut 5). In de periode 1976—
—1979 neernt de totals bedekking van do vegetatie thniai
pq's user toe. flogeluk zijn sneigroeiende 8tholrten als
Festuca rubra in be.t voordeel op do opengevallen piaatsen,

met als gevcilg dat do equitabiliteitsuaarden dalen in doze
periods.

Uit de ordinatie per beheersmaatregei(figUur 7) blijkt dat
do pq's van verschillende vegetatietypen steeds meer op
e].kaar gaan lijken onder dezelfde beheersmaatregeiefl met

maaien enbbewde uis?her dus sprake van eon afname in
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—diversiteit. De meest voor de hanu liggende reden voor
de beweide pq's is dat er overbegraasu wordt. Beeftink(1977)
stelt een maximum van 0,33 stuk vee,ha ioor een extensieve
begrazing op de kuelder . Op de Uosterkuelder zijn er 1,31,7
stuks vee/ha(Bakker 1981). In zowel de bwueide als de
gemaaide pq's is aen duiaelijke retrogressieve successietrent
te bespeuren. Soorten als Elytrigia pungens, 1\rtemisia maritima
en Juncus maritimus nemen belangrijk in beaekking af', waarna
achtereenvolgens estuca rubra,1grostis stolonifera, Juncus
gerardii en tenslotte Puccinellia maritima in bedekking
toenemen. Len verscnuiving dus naar soorten die lager op
oe kueloer voorkomen. Uok na cia vergelijking tussen de
vegetatiekaarten is geconcludeerci dat juist climaxvegetaties
van di hoge en de lage kualder ,resp. hethrmmophilaL en hat
'Mrtemisia'—type, dreigen te verowunen, netgeen ook riier
uordt geuijd aan de intensieve begrazing(Lomer 1983).
De toegevoerde dynamiek is blijkbaar ook met maaien te groot.

6.4 hat verloop van de soorten afzonuerlijk
Juncus gerardii kan goad tegen beweiding en verschnt

in een aantal vegetatietypen onder deze beheersmaatregel
(tabel 3;'blz ). Beeftink(1965) vindt dat Festuca rubra
grotendeels door Juncus gerardii vervangen wordt in aen
beweide situatie. Stoppen met beweiden leidt vaak tot een
af'name van Juncus gerardii, is onder anciere op de Groede van
[trsche1ling gekonstateerd(Heinemeyer 1982). Ook westhoff en
ykora(l979) vinden dat t!jdens aen ontzilting, na afsluiting
van de Luiderzea, dat Juncus gerardii gehandhaatd blijft in
in een beweide situatie, terwiji daze soort verdwijnt in
een niet beweide en niet gemaaide situautie. Ook door cia
vegBtàiekarten van de lJosterkwelder met elkaar te vergelijken,
is een toename van Juncus gerardii aangetoondZomer 1983).
Dat Festuca rubra toeneemt als de vegetatie uit beweiding

genomen wordt, is gevonden door Schmeiky(1974). In het
'Juncus gerarciii,Glauc maritima'—ype is Festuca rubra
uuidelijk in de vegetatie aanwezig in de onbeweide situatie,
terwij daze soort in de beweide situatie nagenoeg afwezig is.
(figuur 6b). Ra &Hermelink(1979) stellen dat Festuca rubra
slellen dat Festuca rubra stecht tegen betreding kan.
Ook van Puccinellia maritima is bekend dat deze goad tegen

beweiden kan(Ranwell 196l,Beeftink 1977). Het ersuhoen
van Puccinellia maritirna naast Juncus gerardii vindt vooral
plaats in de lager gelegen gebieden, Juncus gerardii ligt
over het algemean hoger op de kwelder dan Puccinellia maritima
(beeftirik 1977). Eet is daarom opmerkelijk dat Puccinellia
maritima verschijnt,in plaats van Juncus gerardii, in het
beweide gedeelte van hot 'Elytrigia-pungens'--vegetatietype
(figuur 6e3., welke vrij hoog op do kweder is gelegen.
Elytrigia pungens handhaaft zich als overhearsende soort

onder "niets doen" in zljn type(figuur 6e) en neemt af met
beweiden. Stoppen met beweiden leidt tot een toename van
Elytrigia pungens volgens Heinemeyar(198Z)en Sc.hmeisky(1974).
Ranwell(1972) vermeld dat als Elytrigia pungens zich eenmaal
gevestigd heeft daze snel de hale kuelder kan overwoekeren.
bit is ook do reden geueest voor do herintroductie van
beweide(Prins 1974). Dit vegetatietype uordt druk bezocht door
pinken en verdwijnt dan(allersmal977).
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Op Ce oude kwelder is al geblaken Cat Rrtemjsia maritimaslecht tegen betreding kan(Prins 197). /rtemisia maritimaneemt in de beweide pq 's ook duidelUk in bed€kking af,vooral in combina-tie met maaien(fj.yuur 6f,6i). Lomer(1983)concludeer dat het Prtemisie vegetatietype op de beweicie
ijosterkuelder dreigt te verdwUnen, na analyse van Ce Vegetatá_kaarten. Opvallend is Cat /rtemisia maritima in 1979 en 1980belangrijk afneemt in beide vegetatjetypen,,n hatFestuca rubra,Limonjum vulgare type neemt 1rtemjsia maritjmajuist toe in l979(figuur 6j), zodat de oorzaak fiat destrenge winter behoef't te uorden gezocht.
Ian Halimione portulacoides is hat bekend dat daze gevoeligis voor vorst(beeftink 1977). Ue afname van Halimione

portulacoides gaat ook hier vooraf' kni de strenge winter
Van l919(figuur 6g,8b). uok kan Halimione portulacoidesslecht tegen beueid n en komt dan ook niet voor in de beueidekwelder.

In 1980 bereikt Juncus maritimus een dieptepunt in haar
bedekking onder do behersmaatregel "niets doen'(figuur 6a).Juncus maritimus kan in eon bepaalde f'ase van do ontwikkeljgdunner uorden(8akker 1981 citaat Hulscher 1962), Tjjdensooze fase Komt hier Atriplex hastata tot ontuikkeling,
Mtrilpex hasta wordt wel in verband gebracht met grote
hoeveelheden dood organisch materiaal, flat is eon kenmerkendesoort voor vloedmerken(beef'tink 1977). (lisochien geeft doopengevallen ruimte in combinatie met do grote hoeveelheen
dood organisch rnateriaal, aigen hot Juncus maritimus—
vegetatietype, goede mogelijkheden voor Atriplex tlastata.Oak in hett/rtemjsia maritimal_vegetatietype broidt
ftrip1ex hastata zich belangrij uitonder do beheersmaatregel
"niets

Tenslotte nog een enkel wood over Trifolium repens.In eon 2-tal vogetatiotypon heeft odeze soort eon 'hoge
bedekking in l979(figuur 6c,6e), in een aantal pq's.
t.ieze soort komt meestal hoog op de kuelder voor enkan als eon zoete soort bestempeld warden. \Jerwacht zou
kunnen worden oat Cit aa zoeter:is als ander jaren,
hetgeen oak do maximale uitbreiding van Festuca rubra zoukunnen vorklaren. Do neersiag gegevens ontkennen dit niet,n oak de inundatiefrequentios zijn niet echt hoog
(figuur 8a antabel 4,blz

)
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