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REPTIELEN EN BEGRAZING
Henk Strijbosch

Henk Strijbosch is docent bij de afdeling Natuurwetenschappelijke Milieukunde van de
Universiteit van Nijmegen. Hij heeft vele veldstudies uitgevoerd en begeleid aan amfibieën en
reptielen. Zijn lezing presenteerde hij aan de hand van een aantal stellingen, die hieronder
weergegeven worden, elk met een korte toelichting.

    Amfibieën en reptielen verkiezen half-open landschapsstructuren als
biotoop.

In Nederland komen de meeste reptielen voor
in gebieden met heide, ze zijn te typeren als
heide-dieren. Amfibieën zijn vooral gradiënt-
dieren die voorkomen op plaatsen waar een
duidelijke afwisseling is van open en dichte
plekken. Amfibieën en reptielen zijn voor
hun lichaamstemperatuur direct afhankelijk
van de zonnewarmte. Op koude dagen
moeten zij zich in de zon kunnen warmen,

op warme dagen moeten zij in de schaduw
verkoeling kunnen zoeken. Voor amfibieën
is beschutting ook van levensbelang om
uitdroging te voorkomen. De dieren zonnen
vaak op open zonplekjes aan de rand van
opgaande begroeiing, waarin zij bij naderend
gevaar beschutting kunnen zoeken.

                Begrazing is in beginsel zeer goed voor reptielen.
Een van de meest in het oog springende
aspecten van begrazing is dat deze het
landschap open maakt of open houdt. Zonder
begrazing (of maaien, plaggen of branden)
leidt de normale vegetatiesuccessie in
vrijwel alle landschappen tot het ontstaan

van bossen. Deze vegetatiesuccessie wordt
in Nederland bovendien versneld door de
hevige stikstof-depositie. Hierdoor treedt er
als het ware een continue bemesting op die
vooral op arme gronden effect heeft.

                Vegetatiesuccessie is, ook in natuurreservaten, hoofdoorzaak één voor het
verdwijnen van reptielenpopulaties.
Vanuit de Universiteit van Nijmegen is
gedurende een periode van ruim 25 jaar de
biotoopvoorkeur en het overleven van de
levendbarende hagedis in het natuurreservaat
Overasseltse en Hatertse Vennen bestudeerd.
De dieren blijken op de rivierduinen een
voorkeur te hebben voor de middenstadia in

de successie van open duin naar gesloten
bos. In deze reeks verschijnen de dieren in de
eerste heideachtige stadia en verdwijnen
weer, wanneer het bos zich sluit. De optima
liggen in oude heide met opslag en de
initiële stadia van het eiken-berkenbos
(figuur 1).

Figuur 1.
 In de grafiek staat de

voorkeursquotiënt van de
levendbarende hagedis in het

natuurreservaat Overasseltse en
Hatertse Vennen weergegeven, in een

gradiënt van vegetatiesuccesie van
stuivende rivierduinen naar een eiken-

berkenbos. Hierin is:
A1 = kaal stuifzand;

A2 =droge open grazige vegetaties
A/B = grazige, jonge heide-vegetatie;

B1 = jonge, open droge heide-
vegetatie;

B2 = oude, structuurrijke heide-
vegetatie;

B3 = oude heide-vegetatie met
bremstruiken;

B4 = oude heide-vegetatie met
verspreide pioniersstruikjes;

B/C = open pioniersstadia van het
eiken-berkenbos;

C1 = open eiken-berkenbos;
C2 = min of meer gesloten eiken-

berkenbos.








