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Door studenten / promovendi

De invloed van roofdieren op 
prooidieren wordt vaak beschre-
ven aan de hand van de popula-
tiedichtheid van de prooidieren. 

Volgens het ‘ecology of fear’ 
concept hebben roofdieren 

echter niet alleen invloed op de 
populatiedichtheid maar ook het 

gedrag van prooidieren. Prooidie-
ren kunnen namelijk gevaarlijke 

plekken vermijden als er roofdie-
ren in de buurt zijn, met als 

gevolg dat de planten op die 
plekken minder begraasd wor-

den. De aanwezigheid van 
mensen zou het gedrag van 

grazers weleens op vergelijkbare 
manier kunnen veranderen, met 

vergelijkbare verminderde 
graasdruk op de plantengemeen-

schap. Dit is onderzocht aan de 
hand van het graasgedrag van 

herten op de Veluwezoom.

Koen Brouwer

De vraatschade werd bepaald door te tellen 
hoeveel van de 20 hoogste takjes vraat-
schade vertoonden. 
Met toenemende afstand van de paden 
nam de graasintensiteit van herten op 
jonge beuken toe (Generalized Linear 
Mixed-Effect model, fig. 1): de graasintensi-
teit nam met 10% toe over een afstand van 
80 meter tot de weg. Dit is vergelijkbaar 
met het effect van de aanwezigheid van 
wolven in Białowieża in Polen. Daar is  de 
graasintensiteit 8% lager in gebieden waar 
wolven regelmatig aanwezig zijn (Kuijper et 
al., 2013). Onze resultaten suggereren dat 
ook de aanwezigheid van mensen een 
‘behaviorally mediated trophic cascade’ 
veroorzaakt. Dit is overeenstemming met 
gps-gegevens van herten op de Veluwe-
zoom die het grootste deel van hun tijd ten 
minste 50 meter van de wandelpaden 
wegblijven (van Woersem & Elders, 2016). 
Deze resultaten suggereren dat grazers 
inderdaad hun graasgedrag aanpassen aan 
de aanwezigheid van mensen. In hun 
risk-disturbance hypothese beschrijven Frid 
& Dill (2002) dat herten niet enkel reage-
ren op gevaar van predatoren, maar in het 
algemeen op verstoringen die een bedrei-
ging kunnen vormen. Het is dus aanneme-
lijk dat mensen als gevaarlijk worden 
ervaren door de herten op de Veluwezoom, 
vooral omdat de populatiegrootte door 
middel van de jacht op peil wordt gehou-
den (Ensing et al., 2014). Het graasgedrag 
van herten is waarschijnlijk ook afhankelijk 
van het moment op de dag. In Yellowstone 
National Park blijken herten actief te 
grazen op riskante plekken tijdens periodes 
waarin wolven minder actief zijn (Kohl et 
al., 2018). In Duitsland bleek dat herten ’s 
nachts vooral graasden in gebieden die 
overdag wel toegankelijk waren voor 
mensen maar ’s nachts niet (Coppes et al., 
2017). De Veluwezoom is ’s nachts ook 
voor bezoekers gesloten, het is dus 
aannemelijk dat ’s nachts ook dicht bij de 
wegen wordt gegraasd wat resulteert in een 
kleiner gemeten effect van mensen op de 
graasintensiteit.
Uit verdere analyses (Linear Mixed Effects 
models) bleek dat de boompjes lager 
waren met toenemende afstand van het 

De invloed van mensen  
op het graasgedrag van herten

Een van de bekendste voorbeelden van 
‘ecology of fear’ is de verandering in 
gedrag van herten na de herintroductie van 
wolven in Yellowstone National Park in de 
VS in 1995 en 1996. De herten werden  
alerter en bleven weg van plekken waar het 
zicht beperkt was of waar geen vluchtwe-
gen waren. Dankzij deze gedragsverande-
ring konden op deze risicovolle plekken 
zaailingen van verschillende boomsoorten 
weer opgroeien; dit wordt ook wel een 
‘behaviorally mediated trophic cascade’ 
genoemd (Halofsky & Ripple, 2008). 
Eerder onderzoek toonde aan dat herten 
hun gedrag aanpassen aan mensen. Zo 
zijn herten langs autowegen zelfs bij weinig 
verkeer alerter. Dat gaat ten koste van de 
tijd die aan grazen kan worden besteed 
(Ciuti, 2012). Om te kijken of dit effect ook 
op de Veluwezoom optreedt heb ik naar de 
vraatschade door herten aan jonge beuken 
gekeken, tussen 0 en 80 meter afstand van 
paden waar mensen komen.

Onderzoek
In het voorjaar van 2017 heb ik in Natio-
naal Park Veluwezoom langs verschillende 
paden de vraatschade aan jonge beuken 
bepaald. Langs paden die door mensen 
worden gebruikt heb ik op 20 locaties een 
transect gelegd. Belangrijk was dat er op 
deze locaties jonge boompjes aanwezig 
waren. Alle locaties bevonden zich aan een 
beukenlaan (of beukenbos). De minimale 
afstand tussen transecten was 200 m en er 
was geen andere weg dicht in de buurt 
(<100 m). 
Elk transect was haaks op het pad, 20 m 
breed en 80 m diep het bos in. De transec-

ten werden opgedeeld in 16 plots van 20 
meter breed en 5 meter lang, steeds 

verder van het pad af. Binnen elk van 
deze plots is de vraatschade aan 
maximaal 20 jonge beuken 
bepaald. Van elk boompje werd de 
hoogte en stamdiameter bepaald. 
Boompjes lager dan 20 cm of 
hoger dan 200 cm werden 
uiteindelijk in de analyse niet 

meegenomen omdat deze door-
gaans buiten de graashoogte van 

herten vallen (Renaud et al., 2003). 

Grazend edelhert op de Veluwe 
(Foto: Annette Hagenbeek)
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In deze rubriek is ruimte voor studenten en/of promovendi om te laten zien welk onderzoek ze uitgevoerd hebben en met welke resultaten.  De studenten of 
promovendi schrijven zelf over hun onderzoek, onder supervisie van hun begeleider.  Dit keer is de bijdrage van master student biologie Koen Brouwer van de 
Rijksuniversiteit Groningen. De begeleiding was in handen van Chris Smit en Bjorn Mols.

pad, wat dus in overeenstemming is met 
de gevonden hogere graasintensiteit verder 
van het pad. De graasintensiteit bleek het 
hoogst voor lagere bomen met een bredere 
stam. Dit suggereert dat herten het liefst 
grazen op oudere, korte boompjes. Dit is 
vergelijkbaar met de resultaten van Fornara 
& DuToit (2007), waarin Acacia nigrescens 
bomen door constante begrazing een 
struikvorm zijn gaan aannemen en 
‘browsing lawns’ vormen. Deze bomen zijn 
sterk vertakt en hebben veel bladeren op de 
hoogte waar hertachtigen bij voorkeur 
grazen. Deze eigenschappen maken de 
bomen aantrekkelijk voor grazers om te 
foerageren waardoor een feedback-loop 
ontstaat. 
Volgens mijn resultaten heeft de aanwezig-
heid van mensen dus invloed op het 
graasgedrag van herten met als gevolg dat 
de graasintensiteit op de vegetatie afneemt 
in de nabijheid van paden. Dit betekent dat 
in de praktijk de graasintensiteit in een 
gebied gereguleerd zou kunnen worden 
door (tijdelijk) de toegankelijkheid van een 
gebied voor publiek te verhogen om zo de 
groei en overleving van bijvoorbeeld 
nieuwe aanplant te bevorderen. Een 
onbedoeld gevolg van deze toepassing zou 
echter kunnen zijn dat de invloed van 
menselijk management op de graasintensi-
teit dermate toeneemt dat de graasintensi-
teit op boompjes meer bepaald wordt door 
menselijk management dan door natuur-
lijke factoren. Als resultaat zou een 
‘Landscape of management’ ontstaan 
(Möst et al., 2015).
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Figuur 1. De graasintensiteit op verschillende 
afstanden van het pad.

Veldwerk van de studenten (Foto Chris Smit)




