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den Munckhof, 1988). Om de diversiteit
van water- en landbiotoop te waarborgen zou men de Eendcnpoel na opschoning kunnen betrekken bij een bcgrazingsexperiment. Hierbij zou het ven
éénzijdig opengesteld kunnen worden
als drinkplaats voor bijvoorbeeld een
schaapskudde. Deze beheersvorm is vrij
extensief, relatief goedkoop, past in het
oude cuhuurpatroon en zal kunnen resulteren in een verbetering van het totale
amfibieënbestand, waarbinnen ongetwijfeld plaats zal zijn voor het sympatrisch voorkomen van vier soorten watersalamanders.
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Summary
The influence of acidification and nutrification in a fen on fout species of newts.
Between 1977 and 1987 populations of
Triturus cristatus, T.alpestris, T.helveticus
and T.vulgaris were studied in the Eendenpoel, a fen situated in the Meinweg, Province
of Limburg, The Netherlands. The results
show declining numbers of newts and an increasing amount of nutrition in the water,
resulting in an increase of aquatic vegetation.
During the investigation it became obviously
that also acidification processes were involved. To restore the former situation it will be
necessary to remove parts of the sapropeliumlayer, as well as some vegetation. Besides this
it is recommended to cut the pines near the
border of the fen. It is expected that these
measures will lead to the recovery of the land
and water biotope of the newts.
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M. F. Wallis de Vries
Bij het begrazingsbeheer in natuurgebieden wordt steeds meer
gebruik gemaakt van jaarrondbegrazing. Een van de doelstellingen is daarbij dat de dieren zoveel
mogelijk in hun eigen onderhoud
voorzien. Op dit moment overweegt men vooral op de hoge
zandgronden deze beheersvorm
in praktijk te brengen. Het is nu
de vraag in hoeverre deze gebieden voor jaarrondbegrazing geschikt zijn. Welke beperkingen
voor hun conditie komen grazende dieren in onze natuurgebieden
tegen?

Gedurende de laatste 15 jaar is in Nederland de belangstelling voor extensieve
begrazing met landbouwhuisdieren als
beheersmaatregel in natuurgebieden op
stormachtige wijze gegroeid. In enige
honderden grote en kleinere reservaten
is extensieve begrazing thans de belangrijkste beheersvorm.
De keuze voor het inzetten van
vee in natuurgebieden kan verschillende
achtergronden hebben. De door begrazing gestimuleerde diversiteit in de levensgemeenschap geldt daarbij als
hoofdmotief. Begrazing speelt een belangrijke rol bij het instandhouden van
cultuurhistorisch interessante landschappen, zoals heide en graslanden (RIN,
1984). Maar steeds meer wordt extensieve begrazing gezien vanuit een optiek
van natuurontwikkeling, en wel als een
beheersmethode die aansluit bij natuurlijke processen en leidt tot een gevarieerde ontwikkeling van de levensgemeenschap (Van Wieren, 1987). Tenslotte zal
in veel gevallen ook het aspect van de
bescheiden kosten van begrazingsbeheer
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Beperkende factoren in het
voedselaanbod voor runderen en
paarden in natuurgebieden op
de hoge zandgronden

Extensieve runderbegrazing in natuurreservaat 'de Wolfhezer
Heide'.
Extensive cattle grazing in nature reserve
'de Wolfhezer Heide'
( M . F . Wallis de Vries)
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van belang zijn, terwijl sommige beheerders geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden van kapitaalcxtensieve productie
door extensieve begrazing met rundvee
in bijv. zoogkudden.
Voor de beheerspraktijk is het van
groot belang te weten welke vormen van
begrazing te realiseren zijn en welke het
meest geschikt zijn in het kader van de
doelstellingen van het beheer (Bruggink, 1988). Een voorwaarde is vrijwel
altijd dat de dieren zich zonder intensieve verzorging kunnen handhaven. Het is
in deze context essentieel om goed op de
hoogte te zijn welke beperkingen verschillende terreinen stellen aan de zelfredzaamheid van de dieren. Gezien de
ontwikkelingen op het gebied van de natuurontwikkeling is het zinvol om aandacht te schenken aan de zogenaamde
jaarrondbegrazing.
In het natuurontwikkelingsbeleid
wordt veel aandacht geschonken aan
runderen en paarden. In dit artikel komen daarom uitsluitend deze twee soorten aan bod. In Nederland zijn reeds in
een aantal natuurgebieden ervaringen
opgedaan bij jaarrondbegrazing met verschillende runder- en paarderassen. In
alle gevallen blijkt voor runderen bijvoedering in een of andere vorm noodzake-

lijk voor de overleving (Bokdam en Van
Wieren, 1985; Drost, 1986; De Bie en
Bokdam, 1987 en 1989; Van Wieren,
1988). Voor paarden lijkt dit probleem
veel kleiner.
Acute problemen voor jaarrondbegrazing doen zich voor op de laaggelegen klei- en veengronden. Overstroming, vertrapping en het afsterven van
de bovengrondse vegetatie maken deze
gebieden met name in de winter en het
vroege voorjaar voor begrazing veelal ongeschikt (Drost, 1986; De Kwaadsteniet
enjeurissen, 1987; De Bie en Bokdam,
1987 en 1989). Op de hoge, voedselarme zandgronden, de duinen en in ZuidLimburg is de fysieke draagkracht van de
bodem het gehele jaar door voldoende.
De perspectieven voor jaarrondbegrazing schijnen hier duidelijk gunstiger.
Op de hoge zandgronden lijken de problemen zich meer op de langere termijn
voor te doen. Het valt te verwachten dat
hier mineralentekorten bij de dieren zullen optreden (Buttensch(6n en Buttensch«in, 1982; Van Wieren, 1988).

Doelstelling
Om de geschiktheid van een gebied voor
grote herbivoren te kunnen beoordelen
is uitgegaan van het begrip 'ecologische

draagkracht'. Dit kan worden gedefinieerd als het evenwichtsniveau dat zich
op lange termijn instelt tussen de herbivoren en het terrein (Geerling en De
Bie, 1986). Het niveau van de 'ecologische draagkracht' kan worden voorspeld door het kwantificeren van de voor
de herbivoren beperkende factoren in
het systeem. Te denken valt aan het khmaat, de fysieke draagkracht van de bodem, de begaanbaarheid, de aanwezigheid van drinkwater, de kwantiteit en de
kwaliteit van het voedselaanbod, het optreden van ziekten en parasieten, en predatie.
Omdat onze kennis over de wisselwerking tussen vegetatie en herbivoor
nog ontoereikend is, is een gerichte
schatting in termen van potentiële aantallen dieren per hectare nu niet mogelijk. Wel kan er aangegeven worden welke factoren in het voedselaanbod beperkend zijn voor de overleving van de dieren. Het doel van dit artikel is hier ten
aanzien van runderen en paarden enig
inzicht in te verschaffen. Daarbij wordt
alleen de situatie op de hoge, voedselarme zandgronden belicht, omdat de aandacht voor jaarrondbegrazing in belangrijke mate op dit deel van Nederland is
gericht.
De hier gepresenteerde resultaten
zijn afkomstig van een door het Staatsbosbeheer in samenwerking met de Vakgroep Natuurbeheer van de Landbouwuniversiteit uitgevoerd onderzoek (Wallis de Vries, 1989).

Methoden
In 1987/88 is in vier graslandvegetaties
maandelijks een bepaling van het voedselaanbod gedaan in zwaar begraasde en
onbegraasde delen. De laatste werden in
het onderzoek betrokken, omdat bij extensieve begrazing grote oppervlakten
weinig of in het geheel niet begraasd
worden (Job en Taylor, 1978; De Leeuw
en Bakker, 1986). Desalniettemin kunnen dergelijke stukken als voedselbron
toch van belang zijn, wanneer het aanbod in de begraasde delen uitgeput
raakt. Dit zal zich vooral buiten het
groeiseizoen voordoen.
De aanbodsbepaling vond plaats
door het kwantificeren van de biomassa,
de productie, de verteerbaarheid en de
nutriëntengehalten (N, P, K, Ca en Mg)
van de oogstbare bovengrondse plantaardige biomassa. De biomassa werd bemonsterd door te knippen op stoppelhoogte, d.w.z. direct boven de strooisel-
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laag (in 4-8 proefvlakken, tenzij anders
vermeld). Met plukmonsters werd getracht de door de dieren toegepaste
voedselselectie na te bootsen. De productie werd bepaald door het maandelijks meten van de bijgroei; daarbij werd
per proefvlak, door het plaatsen van
kooien, gedurende een maand begrazing uitgesloten (naar Job en Taylor,
1978). De verteerbaarheid werd gemeten door 48-urige in vitro incubatie in
penssap en daaropvolgende correctie
voor de in vivo-verteerbaarheid volgens
de methode van Goering en Van Soest
(1970). Tenslotte werd er een model opgesteld van de relatie tussen voedselaanbod, -opname en -behoefte bij runderen
en paarden, ten einde voorspellingen te
kunnen doen over de beperking van de
hoeveelheid en de verteerbaarheid van
het voedselaanbod voor de energievoorziening van de dieren.
De onderzochte vegetaties zijn gekozen op hun betekenis als foerageergebieden voor rund en paard. Daarom is
de nadruk komen te liggen op de grasland- en heidevcgetaties. Van de heidevegetaties is de door Struikheide (Calluna vulgaris) gedomineerde heide gekozen. Hiernaar is alleen literatuuronder-
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zoek verricht, waardoor de scheiding tussen begraasde en onbegraasde hei veeal
niet kon worden gemaakt. Van de
graslandvegetaties zijn op de voedselarme zandgronden vooral de door Bochtige smele (Deschampsia flexuosa) en Pijpestrootje (Molinia caerulea) gedomineerde 'grasheiden' van belang. Het eerste type is onderzocht op de Wolfhezer
Heide (Gld.), het tweede in twee deelgebieden van de Mariapeel (Limb.). De
Pijpestrootje-vegetatie is alleen van mei
tot november bemonsterd, omdat tussen
november en mei de vegetatie bovengronds geheel afgestorven is en als voedsel daarom ongeschikt.
Graslanden van een mineraalrijker

Tabel 1. Biomassa (gemiddelde minima en maxima) en jaarlijkse productie (gemiddelde
met standaardfout) in begraasde en onbegraasde vegetaties in 1987/1988.
Biomass (mean minima and maxima) and net annual herbage accumulation (mean and
s.e.) in grazed and ungrazed vegetations over 1987/1988.
vegetatie

Bochtige smele
(Deschampsia)

begraasd
onbegraasd

Pijpestrootje)
(Molinia)

begraasd
onbegraasd

1
2
1
2

Figuur 1.
Beschikbare bovengrondse plantaardige biomassa (g/m^) in de
begraasde en de onbegraasde
Struisgras-vegetatie van 'Baronie Cranendonck' in 1987/1988.
Available aboveground
plant
biomass (g/m^) in the grazed and
ungrazed Agrostis vegetation of
'Baronie Cranendonck' in 1987/
1988.

biomassa
(g/m=)

jaarlijkse productie
(g/m^)

32-124
84-320

167.5 + /
296.0
1)

14.6

23-75
34-88
67-384
48-392

121.1
+1169.8 +1404.8 + / 299.6 + / -

21.6
13.6
66.7
29.1

Struisgras
(Agrostis)

begraasd
onbegraasd

22 164
61-274

367.4
286.3

+1- 23.7
+l~ 12.2

Struisgras/Zwenkgras
(Agrostis/Festuca)

begraasd
onbegraasd

20-102
44-290

430.0
267.6

+1- 23.8
2)

Struikhei
(Calluna)

jong (5-15 jr)
ouder (* 15 jr)

96-205 3)
136-330 3)

1) 1 proefvlak met 4 monsters / 1 plot with 4 samples
2) 1 proefvlak met 2 monsters / 1 plot with 2 samples
3) literatuurgegevens over jaarlijkse scheutenproductie van Calluna in Engeland en
Schotland. Gezien de geringe afbraaksnelheid zal de totale scheutenbiomassa groter zijn. / Data on annual shoot production of Calluna in Great Britain. Total shoot
biomass will be higher due to slow decay. Bronnen / Sources in Wallis de Vries
(1989).

type komen slechts sporadisch op de hoge zandgronden voor. Toch kunnen ze
als foerageergebieden van grote waarde
zijn. Ze bieden namelijk een grotere
productie aan kwalitatief hoogwaardiger
voedsel (Buttenschën en Buttensch(6n,
1982; Hodgson en Grant, 1981). We
vinden deze vegetaties op vruchtbaardere plaatsen als stroomruggronden langs
rivieren, leemhoudende zandgronden,
verlaten akkers en wildweiden. Onderzocht zijn een door struisgrassen (Agrostis spp.) gedomineerde vegetatie op verlaten akkers in de Baronie Cranendonck
(N.-Br.) en een door Gewoon struisgras
(Agrostis capillaris) en Rood zwenkgras
(Festuca rubra) gedomineerde vegetatie
op stroomruggronden van de Overijsselse Vecht in het Junner Koeland (Ov.).

Resultaten
Biomassa en productie
De beschikbare bovengrondse plantaardige biomassa was in alle vegetaties
maximaal in de zomer en minimaal in
de winter en het vroege voorjaar. In begraasde vegetaties was meestal beduidend minder biomassa aanwezig dan in
de onbegraasde vegetaties. Ter illustratie
is het verloop van de biomassa over het
jaar voor de Struisgras-vegetatie afgebeeld in Figuur 1.
In dit onderzoek hadden de begraasde Struisgras / Zwenkgras-vegetatie
en de onbegraasde Pijpestrootje-vegetaties een hogere jaarlijkse productie dan
Bochtige smele- en Stmikheide-vegetaties
(Tabel 1). Dit komt overeen met gegevens uit ander onderzoek, waaruit echter
tevens blijkt, dat de fluctuatie tussen jaren aanzienlijk kan zijn (Wallis de Vries,
1989). In het natte en koele groeiseizoen
van 1988 was de productie relatief hoog.
In de Pijpestrootje-vegetatie vond
de productie vooral in juni en juli plaats.
De andere vegetaties vertoonden een
sterkere spreiding van de productie over
het jaar. De winterproductie was, ook in
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de milde winter van 1988, in alle gevallen gering tot verwaarloosbaar.
De invloed van zware begrazing
leidde in de Bochtige smele- en Pijpestrootje-vegetaties tot een sterke afname
van de jaarlijkse productie. Dit werd ook
elders gevonden (Wallis de Vries, 1989).
Ook in Struikheide-vegetaties leidt zware begrazing tot een daling van de productie (Grant et al., 1978 en 1982).
In de Struisgras- en Struisgras/
Zwenkgras-vegetaties is de invloed van
begrazing op de productie minder duidelijk. Zowel toe- als afname van de productie is waargenomen (Wallis de Vries,
1989). Mogelijk treden er door begrazing veranderingen in de spruitdichtheid en de botanische samenstelling op,
zodat in Struisgras- en Struisgras/
Zwenkgras-vegetaties sprake is van een
productie-optimum. Daarnaast wordt
het verschil in productie tussen begraasde en onbegraasde vegetaties waarschijnlijk in belangrijke mate veroorzaakt door
een verschil in de hoeveelheid productie
en afbraak (Hodgson en Grant, 1987).
Als in de onbegraasde vegetatie gedurende de zomer eenmaal de maximale
biomassa is bereikt, wordt er geen productie meer gemeten, omdat productie
en afbraak elkaar in evenwicht houden.
Met begrazing wordt gedurende een langere periode productie geregistreerd,
omdat er dan minder oude plantedelcn
zijn en daarom de afbraak geringer is.
Voor het grazende dier is dit verschil in
afbraak van belang en ervaart het een
hogere voedselproductie in de laatste situatie. Wanneer er geen rekening wordt
gehouden met de afbraak, hoeft er geen
enkel verschil in productie tussen de onbegraasde en de begraasde vegetaties te
bestaan.
Via modelberekeningen is voor
dieren van 400 kg een verband gelegd
tussen het voedselaanbod, de verteerbaarheid en de maximale potentiële
voedselopname. Het blijkt dat runderen
een hoger voedselaanbod nodig hebben
dan paarden om nog aan hun energiebehoefte te kunnen voldoen; dit verschil
wordt (in het model) vooral veroorzaakt,
doordat paarden per dag wel 6-8 uur
langer kunnen grazen dan runderen.
Het is mogelijk dat paarden met een nog
geringer aanbod toekunnen dan runderen, doordat geen rekening is gehouden
met de kortere graashoogte van paarden.
Bij een kwalitatief goed aanbod (meer
dan 60% verteerbaar) ligt volgens de berekeningen voor runderen het mini-

V
Paarden kunnen, omdat ze per dag langer
kunnen grazen, op korte vegetaties een hogere voedselopname halen dan runderen.
Horses can achieve a
higher food Intake on
short vegetations than
cattle, mainly because
of their longer daily
grazing time (J. M.
Gleichman)

mumaanbod op 50-60 g/m^ (500-600
kg/ha) en voor paarden op 30-40 g/m^.
Bij een lagere verteerbaarheid komt het
minimumaanbod voor runderen op 6080 g/m^ en voor paarden op 40-55
g/m^. Het valt op grond van deze cijfers
te verwachten dat in alle intensief begraasde graslandvegetaties de opname
van de dieren, en met name van de runderen, in de loop van de winter en in het
vroege voorjaar door het geringe aanbod
onvoldoende is om aan de behoefte tegemoet te kunnen komen. In de begraasde Pijpestrootje-vegetatie was het
aanbod voor runderen zelfs alleen van
juli tot september voldoende (voor paarden van juli tot november).
Verteerbaarheid
Runderen verteren hun voedsel voor ca
11% beter dan paarden. Dit hangt samen met de langere verblijfsduur van
het voedsel in het maag-darmkanaal bij
herkauwers (Van Soest, 1982). Als gevolg hiervan is de doorstroomsnelheid
van voedsel bij runderen kleiner, zodat
hun voedselopname met name bij een
afnemende verteerbaarheid veel lager is
dan die van paarden (Jarrige en MartinRosset, 1984; Chenost en Martin-Rosset,
1985). Uit de uitgevoerde modelberekeningen blijkt dat de verteerbaarheid van
het voedsel voor runderen minimaal
53% en voor paarden minimaal 51%
(omgerekend naar runderen) van de organische stof moet bedragen om in de
energiebehoefte te voorzien. Op dit
punt is het verschil tussen runderen en
paarden dus niet erg groot: de verschillen in vertering en voedselopname tussen runderen en paarden compenseren
elkaar enigszins.
In Figuur 2 is bij wijze van voorbeeld het verloop van de verteerbaarheid
in de Struisgras-vegetatie weergegeven.
Duidelijk is te zien dat de onbegraasde

vegetatie een lagere verteerbaarheid
heeft dan de begraasde, en dat handgeplukte, op groen blad geselecteerde
monsters vanaf juli de hoogste verteerbaarheid hadden. Groen blad bleek in
alle vegetaties steeds een hogere verteerbaarheid te hebben dan groene stengels
of dood materiaal. De hoeveelheid
groen blad in de vegetatie bepaalt het
verloop over het jaar: een stijging van de
verteerbaarheid in het voorjaar en een
daling na juli die doorzet tot het einde
van de winter.
In Tabel 2 staan de gegevens voor
de onderzochte vegetaties van o.m. de
verteerbaarheid samengevat. Het verloop over het jaar was voor de verschillende vegetaties overeenkomstig. Selectie op groen blad had in vrijwel alle vegetaties een significant positief effect op
de verteerbaarheid. Ook was de verteerbaarheid meestal significant hoger in de
begraasde dan in de onbegraasde vegeta-

Flguur 2.
Percentage verteerbare organische stof
(%VOS) voor runderen in de Struisgrasvegetatie van 'Baronie Cranendonck' In
1987/1988: begraasde (geplukte en geknipte monsters) en onbegraasde (geknipte
monsters) delen.
Percentage organic matter digestlbillty
(%VOS) for cattle In the Agrostis vegetatlon of 'Baronie Cranendonck' In 1987/
1988: grazed (hand-plucked and clipped
samples) and ungrazed (clipped samples)
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Figuur 3.
Gemiddelde en bereik van het percentage verteerbare organische stof (%VOS) voor runderen in begraasde en onbegraasde delen, gedurende de zomer (mei-oktober) en de
winter (november-april) in verschillende vegetaties. De horizontale lijnen geven de minimaal benodigde verteerbaarheid
voor onderhoud bij runderen en paarden (omgerekend naar
runderen). N.B. Voor Struikheide kon alleen een opsplitsing
naar zomer en winter worden gemaakt.
Mean and range of organic matter digestibility (%VOS) for
cattle in grazed and ungrazed areas, during summer
(May-October) and winter (November-April) in different
vegetations. Horizontal lines show the required digestibility
for maintenance for cattle (
) and horses (
)
(converted to cattle OMD). N.B. For Calluna only the subdivision into summer and winter could be made.
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Tabel 2. Gemiddelde en bereik van verteerbaarheid van organische stof (VOS in %) en
percentages van de droge stof voor stikstof (N), fosfor (P), kalium (K), natrium (Na), calcium (Ca) en magnesium (Mg) in knipmonsters van Bochtige Smele IDeschampsia), Pijpestrootje (Molinia), Struisgras (Agrostis) en Struisgras/Zwenkgras (Agrostis/Festuca) in
vergelijking tot de normen voor onderhoud bij runderen en paarden; aangegeven zijn
voorts: het effect van selectie op groen bladmateriaal op de VOS- en nutriëntengehalten,
en de VOS- en nutriëntengehalten in de begraasde ten opzichte van de onbegraasde
vegetatie ( - minder, = gelijk, -i- meer). Genoemde effecten van selectie en verschillen
tussen begraasde en onbegraasde vegetaties zijn steeds significant bij P< 0.05.
Mean and range of organic matter digestibility (VOS in %) and dry matter percentages
of nitrogen (N), phosphorus (P), potassium (K), sodium (Na), calcium (Ca) and magnesium (Mg) in clipped samples from Deschampsia, Molinia, Agrostis and Agrostis/Festuca vegetations as compared to maintenance requirements for cattle and horses;
further indications concern the effect of selection on green leaves on OMD and nutriënt
contents, and the OMD and nutriënt contents in grazed vs. ungrazed vegetation ( - less,
= equal, -I- more). Effects of selection and differences between grazed and ungrazed
vegetations mentioned are always significant at P< 0.05.
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Maintenance requirement
Runderen 1)
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P

K
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Ca
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53

1.2

0.22

0.60

0.07

0,25

0.17

51

1.3

0,16

0.60

0.13

0.27

0,12

1.86
1.27-2.44
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0.91
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0-0.05

0.12
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0.04-0,14

+
=

=
-

+
=

=
=

=
=

=
-

61.9
38.6-72.9
34.4

1.90
1.10-2.93
0.68

0.09
0.04-0.15
0.02

1.03
0.70-1.47
0.09

0.02
0-0.04
0

0.14
0,09-0.21
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0.05-0.13
0,04

=
+

=
—

+
=

=
=

=
=

=
+

=
=
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54.9-77.3
bereik/range
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1.30-2.91
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0.15-0.37
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+
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+
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=
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1.55-3.69
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0.14-0.31
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0.36
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+
+

=
+

+
=

=
=

=

+
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=
+

42.4
27.3-59.0

1.51
0.90-3.14

0.10
0.03-0.22

0.48
0.18-0,80

0.04
0-0.10

0,41
0.22-0.69

0,18
0.06-0.3
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jsi-j-fi?:.
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, ' i f ^r.;•;*••
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1) ARC (1980), 2) Jarrige & Martin-Rosset (1984), 3) Bronnen/Sources in Wallis de Vries (1989)

ties, doordat er significant meer (slechter
verteerbare) stengels en dood materiaal
in de onbegraasde vegetaties waren.Dit
gold ook voor de Bochtige smele-vegetatie, maar hier werd het negatieve effect
van de aanwezige stengels op de verteerbaarheid gecompenseerd door een hoger
percentage groen blad.
Het verschil in verteerbaarheid
tussen begraasde en onbegraasde vegetaties en tussen de zomer en de winter is
duidelijk (Fig. 3).
In de Struikheide-vegetatie is de
verteerbaarheid vrijwel het hele jaar door
onvoldoende voor onderhoud bij zowel
runderen als paarden. In de overige vegetaties was de verteerbaarheid in de zomer in alle gevallen gemiddeld ruim voldoende. In de winter (november) bood
de Pijpestrootje-vegetatie een bijzonder
lage verteerbaarheid. In de onbegraasde
Struisgras- en Struisgras/Zwenkgras-vegetaties was de verteerbaarheid gemiddeld marginaal tot onvoldoende, terwijl
de verteerbaarheid in de begraasde vegetaties marginaal tot voldoende bleef. Alleen in de Bochtige smele-vegetatie bleef
de verteerbaarheid ook in de winter ruim
boven de onderhoudsnormen.
Deze waarden kunnen tussen jaren aanzienlijk verschillen. In een strenge winter kan de verteerbaarheid met
name in de Bochtige smele-vegetatie
veel lager liggen (gemiddeld 51%, bereik 43-63%): de bovengrondse delen
sterven dan vrijwel totaal af (Wallis de
Vries, 1989). Desalniettemin blijft de
verteerbaarheid van Bochtige smele ook
dan nog rond het onderhoudsniveau
voor paarden. Voor de Struisgras- en
Struisgras/Zwenkgras-vegetaties lijkt het
effect van een strenge winter op de verteerbaarheid vooral in de begraasde vegetaties tot uiting te komen. In de onbe-
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graasde vegetatie sterven de bovengrondse delen ook in een milde winter
vrijwel geheel af, terwijl dit in de begraasde vegetatie en vooral in de Struisgras/Zwenkgras-vegetatie alleen in een
strenge winter het geval is. Het valt te
verwachten dat de verteerbaarheid van
Struisgras- en Struisgras/Zwenkgrasmateriaal dan terugloopt tot ca 47%
(Walhs de Vries, 1989).
Samenvattend hebben Pijpestrootje- en Struikheide-vegetaties gedurende het winterhalfjaar een verteerbaarheid die ver beneden het onderhoudsniveau ligt. In de Struisgras- en Struisgras/Zwenkgras-vegetaties daalt de verteerbaarheid in onbegraasde vegetaties
altijd en in begraasde vegetaties alleen in
strenge winters beneden het onderhoudsniveau. In Bochtige smele-vegetaties is dit laatste eveneens van toepassing. Selectie op groen bladmateriaal
kan, indien aanwezig, echter voor een
betere verteerbaarheid van het dieet zorgen. Zo bedroeg de gemiddelde verteerbaarheid van plukmonsters (op groen
blad geselecteerd) in de Bochtige smelevegetatie gedurende de winter 72%,
tegenover 63% voor de knipmonsters
(niet-geselecteerd).
Stikstof en mineralen
In Tabel 2 is tevens een samenvatting gemaakt van de stikstof- en mineralengehalten in de verschillende vegetaties.
Volgens de normen voor de onderhoudsbehoefte zouden paarden met duidelijk
lagere fosfor- en magnesiumgehalten in
het voedsel toe kunnen, maar zou hun
natriumbehoefte juist hoger zijn. Het is
echter de vraag hoe reëel deze verschillen
zijn. De normen zijn niet meer dan globale richtlijnen, omdat de exacte waarden van zeer vele factoren afhankelijk
zijn (o.m. individu, leeftijd, sexe,
dracht, lactatie, opname en ras) en bo-

Het beste mineralenaanbod op de hoge
zandgronden wordt gevonden in Struisgras/
Zwenkgras-vegetaties
(natuurreservaat 'Het
Junner Koeland').
The best mineral supply on sandy soils is
found in Agrostis/Festuca vegetations (nature reserve 'het Junner Koeland') (J. M.
Gleichman)

vendien worden de normen nog regelmatig bijgesteld.
Voor de graslandvegetaties wordt
hier volstaan met de constatering dat de
gevonden waarden meestal weinig afweken van elders vermelde waarden. Wel
kan gesteld worden, dat in droge zomers
met name in Struisgras/Zwenkgras-vegetaties lagere stikstof- en mineralengehalten werden gevonden (Wallis de
Vries, 1989).
Selectie op groen bladmateriaal
had in de Pijpestrootje-vegetatie nauwelijks effect op de gehalten van de diverse
stoffen. In de overige vegetaties leidde
dit veelal tot significant hogere gehalten
aan stikstof, fosfor en kalium. Begraasde
vegetaties van het Struisgras- en Struisgras/Zwenkgras-type
bevatten vaak
eveneens significant hogere stikstof- en
mineralengehalten. In de Bochtige
smele- en Pijpestrootje-vegetaties was
het verschil tussen begraasde en onbegraasde vegetaties op deze punten minder uitgesproken. Het is onduidelijk of
de relatief lage fosfor- en magnesiumgehalten in de begraasde Bochtige
smele-vegetatie een effect is van het verschil in standplaats of begrazingsdruk;
gegevens van Bokdam (ongepubl.) wijzen voor fosfor in de richting van de
tweede veronderstelling.
In vergelijking met de normen
zijn de gehalten van stikstof en kalium
in de planten meestal ruim voldoende
voor onderhoud en groei van runderen
en paarden; in Struikheide is het gehalte
kalium evenwel aan de lage kant. Tekorten lijken zich voor te kunnen doen voor
fosfor, natrium, calcium en magnesium.
Natrium is gemiddeld in alle vegetaties duidelijk deficiënt. Wintergehalten dalen vaak tot niet meetbare
waarden en in de zomer is de voorziening alleen in de Struisgras- en Struisgras/Zwenkgras-vegetaties voor runde-

ren marginaal (rond 0.07% natrium);
voor paarden zou dit nog sterk onvoldoende zijn. Selectie op groen materiaal
leverde onvoldoende verhoging van de
gehalten om de dreiging van deze mineralentekorten af te kunnen wenden.
Voor fosfor, calcium en magnesium is de situatie minder eenduidig. De
eerste twee mineralen geven bij extensieve begrazing wereldwijd regelmatig aanleiding tot ernstige tekorten bij het vee
(Van Wieren, 1988; Mc Dowell, 1985).
Voor met name calcium is er ook een
duidelijk verschil tussen de behoefte
voor onderhoud en voor groei. Runderen
hebben voor groei 0.40% calcium in het
voedsel nodig en paarden 0.45%, de
normen voor onderhoud zijn resp.
0.25% en 0.27% (ARC, 1980; Jarrige en
Martin-Rosset, 1984).
Omdat de fosfor-norm voor paarden lager ligt dan voor runderen, zouden paarden minder snel last van fosfortekort krijgen dan runderen. De begraasde Bochtige smele- en de Pijpestrootje- en Struikheide-vegetaties leveren duidelijk onvoldoende fosfor voor de
dieren (Fig. 4). De onbegraasde Bochtige smele vertoonde daarentegen hogere
fosforgehalten, die voor paarden voldoende maar voor runderen nog onvoldoende zouden zijn. Van Wieren (1988)
constateerde bij Schotse Hooglandrunderen op de Imbos duidelijke symptomen van fosforgebrek. Deze dieren aten
voornamelijk Bochtige smele. In de
Struisgras- en Struisgras/Zwenkgrasvegetaties werd meer fosfor in de planten aangetroffen. Alleen in de onbegraasde vegetaties waren hier de gehalten in de winter onvoldoende voor runderen.
Voor calcium is in Figuur 5 te zien
dat de Bochtige smele- en Pijpestrootjevegetaties het hele jaar voor de dieren
duidelijk een onvoldoende gehalte boden. In de andere twee vegetaties en ook
in de Struikheide-vegetatie was de situatie gunstiger en bleven de calciumgehalten ook in de winter nog rond het onderhoudsniveau, terwijl tijdens de zomer in
de begraasde vegetaties ook het vereiste
niveau voor een goede groei werd gehaald. Gezien de niveaus van andere mineralen is het hoge calciumgehalte van
Struikheide opvallend. Het magnesiumaanbod in de verschillende vegetaties is
overeenkomstig aan dat van calcium,
maar slechter. De onderhoudsnormen
worden in de Struisgras-, Struisgras/
Zwenkgras- en Struikheide-vegetaties
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Figuur 4.
Gemiddelde en bereil< van het percentage fosfor in de droge
stof in begraasde en onbegraasde delen, gedurende de zomer (mei-oktober) en de winter (november-april) in verschillende vegetaties. De horizontale lijnen geven de minimaal
benodigde gehalten voor onderhoud bij runderen en paarden. N.B. Voor Calluna kon de opsplitsing naar begraasd en
onbegraasd, en zomer en winter niet worden gemaakt.
Mean and range of the phosphorus percentage in dry matter in grazed and ungrazed areas, during summer (MayOctober) and winter (November-April) in different vegetations. Horizontal lines show the required phosphorus content for maintenance for cattle (
) and horses
(
). N.B. For Calluna no subdivision into grazed and
ungrazed, and summer and winter could be made.
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Figuur 5.
Gemiddelde en bereik van het percentage calcium in de
droge stof in begraasde en onbegraasde delen, gedurende de zomer (mei-oktober) en de winter (november-april)
in verschillende vegetaties. De horizontale lijnen geven
de minimaal benodigde gehalten voor onderhoud bij runderen en paarden. N.B. Voor Calluna kon de opsplitsing
naar begraasd en onbegraasd, en zomer en winter niet
worden gemaakt.
Mean and range of the calcium percentage in dry matter
in grazed and ungrazed areas, during summer (MayOctober) and winter (November-April) in different
vegetations. Horizontal lines show the required calcium
content for maintenance for cattle (
) and
horses (
). N.B. For Calluna no subdivision into
grazed and ungrazed, and summer and winter could be
made.
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voor paarden net wel, maar voor runderen niet gehaald. In de zomer waren de
magnesiumgchalten in de eerste twee
vegetaties hoger en ook voldoende voor
runderen. Weer is het aanbod in Bochtige smele- en Pijpestrootje-vegetaties
echter onvoldoende.
Spore-elementen
Evenals bovengenoemde mineralen kunnen ook spore-elementen aanleiding geven tot gebreksverschijnselen (McDowell, 1985). Gegevens over de beschikbaarheid van spore-elementen in de onderzochte vegetaties zijn evenwel
schaars. Zink, mangaan en molybdeen
zouden in de hier besproken vegetaties
noch tot deficiënties, noch tot toxiciteit
voor runderen en paarden aanleiding geven. Voor koper zijn de gehalten marginaal en op de lange termijn wellicht onvoldoende. Cobalt en selenium lijken
behalve in Struikheide-vegetaties zeker
tot tekorten aanleiding te geven (Wallis
de Vries, 1989). Paarden schijnen echter
zelden aan een cobalttekort te lijden.
Thomas et al. (1945) vonden op een ver-

gelijkbare standplaats hogere gehalten
aan koper, mangaan en cobalt in Struikheide dan in grassen. Jodium is volgens
Hartmans (1974) in Nederland op zanden rivierkleigronden voor runderen
steeds in onvoldoende concentraties aanwezig; dichter bij zee zijn de gehalten
hoger. Ook voor jodium zou de behoefte
voor paarden lager zijn dan voor runderen (ARC, 1980; Jarrige en Martin-Rosset, 1984).

Conclusie
De kwantiteit van het voedselaanbod
kan niet los gezien worden van de kwaliteit. Ook bij extensieve begrazing kan de
kwantiteit een beperkende factor voor de
voedselopname vormen, omdat begraasde vegetaties geprefereerd blijven en
licht begraasde vegetaties genegeerd
worden. Met name gedurende de winter
en in het vroege voorjaar kan de kwantiteit van het voedselaanbod in de begraasde delen onvoldoende zijn om de
energiebehoefte van de dieren te dekken. Runderen zijn hierbij eerder in het
nadeel dan paarden. In weinig begraas-

de vegetaties kan de kwantiteit een probleem vormen als de kwaliteit slecht is
en de dieren zich toeleggen op voedselselectie. Sneeuw zal het voedselaanbod
nog verder beperken.
De verteerbaarheid van het voedsel is vrijwel uitsluitend in de winter een
probleem. Paarden zijn op dit punt licht
in het voordeel boven runderen. In
Struikheide-vegetaties sluit de lage verteerbaarheid langdurige begrazing door
runderen en paarden echter uit. In
Struisgras- en Struisgras/Zwenkgrasvegetaties is de lage verteerbaarheid in
de winter in weinig begraasde vegetaties
waarschijnlijk altijd een probeem en in
korte vegetaties alleen in een strenge
winter, waarbij de kwantiteit dan weer
een beperkende factor is. In Bochtige
smele-vegetaties lijkt de verteerbaarheid
in de winter het hoogst te blijven en alleen voor een korte periode beneden de
onderhoudsbehoefte te komen.
Wat betreft de mineralenvoorziening zijn ernstige deficiënties voor fosfor, natrium, calcium, magnesium en
waarschijnlijk een aantal spore-elemen-
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ten te verwachten in Bochtige smeken Pijpestrootje-vegetaties. In Struisgrasen Struisgfas/Zwenkgras-vegetaties blijft
het risico hiervoor beperkt tot de winterperiode. De natriumvoorziening is hier
met name voor paarden echter ook in de
zomer onvoldoende. In vergraste heidegebieden zou Struikheide in beperkte
mate als bton van extra calcium, magnesium en spore-elementen kunnen dienen. Paarden zouden ten aanzien van
fosfor, magnesium en spore-elementen
minder eisen stellen dan runderen. Het
omgekeerde zou gelden voor natrium
(en mogelijk calcium).

^

In de winter kan
Struikheide een extra
bron van mineralen en
energie vormen, maar
de verteerbaarheid ervan is voor runderen
en paarden onvoldoende voor de onderhoudsbehoefte.
In winter time Calluna
vulgahs may present
an extra sou ree of
minerals and energy,
but its digestibility is
insufficiënt tomeet cattle and horse maintenance requirements
(J. M. Gleichman)

Gevolgen voor de draagkracht
Gezien de beperkingen die het voedselaanbod in vegetaties van de hoge zandgronden stelt aan de overleving van runderen en paarden, lijkt het waarschijnlijk dat de draagkracht van geïsoleerd
liggende gebieden op de hoge zandgronden voor zowel runderen als paarden op de langere termijn nul is; al zijn
paarden op enkele punten in het voordeel boven runderen. Wellicht moet een
uitzondering worden gemaakt voor terreinen met Struisgras- en Struisgras/
Zwenkgras-vegetaties, waar de mineralenvoorziening gunstiger is. In hoeverre
deze conclusie ook geldt voor sterker gevarieerde bos-heide landschappen is nog
onduidelijk. Bomen en (dwerg-)struiken, zoals Struikheide, bieden vaak hogere mineralengehalten, maar door h u n
lagere verteetbaarheid over een groot
deel van het jaar is het zeet de vraag of
zij een geschikte bron vormen om de
dieren in voldoende mate van mineralen
te voorzien.
Oplossingen voor dit probleem
kunnen gelegen zijn in het geven van
mineralensuppletie of het periodiek uitscharen van de dieren. Hiermee wordt
echter de doelstelling van natuurontwikkeling door jaarrondbegrazing in deze
gebieden verlaten. Een aanpak die meet
in de lijn van de natuurontwikkelingsgedachte ligt, is het zoeken naar aaneensluiting van gebieden op de hoge
zandgronden met mineraalrijkere gebieden.
Bij deze suggestie aangeland is het
noodzakelijk te constateren, dat het
voorgaande in eerste instantie gebaseerd
is op metingen aan het voedselaanbod
en niet op waarnemingen aan de dieren
zelf. Het is nog onvoldoende bekend
hoe de voedselselectie plaatsvindt, hoe
de dieren zich aan de omstandigheden

kunnen aanpassen en wat dit voor invloed op h u n conditieverloop heeft. De
proef met Schotse Hooglandrundeten op
de Imbos (Van Wieren, 1988) heeft ons
geleerd dat niet alle dieren in gelijke
mate door mineralengebreken werden
getroffen en dat de voortplanting op peil
bleef. Een inmiddels gestart onderzoek
aan de Landbouwuniversiteit naar de
voedselkeuze en het conditieverloop van
runderen in meer gevarieerde gebieden
zal voor deze diersoort meer licht kunnen werpen op de vraag hoe ver de mogelijkheden voor extensieve begrazing
op de hoge zandgronden reiken.
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vegetations. Low digestibility ptecludes prolonged grazing in Calluna vegetation and
winter gtazing in Molinia vegetation. In
Agrostis and Agrostis IFestuca vegetations
wintet digestibility falls below raaintenance
tequirements in ungrazed vegetation even
during mild winters, but in gtazed vegetation only during severe winters. In
Deschampsia vegetation digestibility values
below maintenance only occur during short
periods in severe winters.
Nittogen and potassium content of herbage
is generally adequate. Sodium, calcium,
magnesium and tracé element deficiencies
are to be expected in Deschampsia and
Molinia vegetations. In these areas Calluna
may, to a limited extent, offer a potential
source for calcium, magnesium and tracé
mincrals. In Agrostis and Agrostis IFestuca
vegetations the risk for mineral deficiencies
seems to be mainly lestricted to the winter
period, only sodium being suboptimal.
The differences in maintenance tequirements
between cattle and horses do not seem latge
enough to reach different conclusions as to
the suitability of the vegetations under study
for yearround grazing. The results suggest
that the yearround carrying capacity of areas
on poor sandy soils may be zero for both
species; with the possible exception of
Agrostis and Agrostis IFestuca vegetations.
Solutions to this problem are to be found in
human intetference (mineral supplementation, tempotary removal of animals) or extension of grazing areas to vegetations with
adequate mine tal supply (e.g. river or marine
sediment areas).

Limiting factors in the food supply for cattle
and hotses in nature conservancy areas on
sandy soils.
In 1987/1988 the production and nuttitional Dankwoord
quality was investigated in fout grassland Dit ondetzoek wetd verricht in dienst van het
vegetations on poot sandy soils in the Staatsbosbeheer en uitgevoerd aan de LandNetherlands: 1) Deschampsia flexuosa, 2) bouwuniversiteit. Veel dank ben ik verMolinia caerulea, 3) Agrostis spp., 4) schuldigd aan de heren A. van der Ouderaa,
Agrostis capillaris/Festuca rubra. A litetature J. L. J. Hendriks, J, Bokdam, J. M. Gleichreview on the same aspects was made for man,J. Th. H. Beens, M.J. M. Hootsmans,
Calluna vulgaris heathland. The tesults were R. van Tilburg en mevrouw T. van der Laan
analysed with lespect to the limitations im- bij de verschillende fasen van het onderzoek.
posed by the food supply on extensive yeat- De beheerders van de Mariapeel (SBB-Limround grazing with cattle and horses in burg). Baronie Cranendonck (SBB-N.-Branatute conservancy areas.
bant), het Junnet Koeland (SBB-Overijssel)
Herbage biomass is usually present in excess en de Wolfhezer Heide (Natuutmonumcnof .mimal demand, but intake may be ten) ben ik zeer erkentelijk voor her verlenen
limited especially during late wintet and ear- van toestemming vooi het veldwetk in hun
ly spring, if food selection is strong or grazing terreinen.
is restficted to shoit pasturc. Net hetbage accumulation declines under heavy grazing in ir. M. F. Wallis de Vries
Deschampsia, Molinia and Calluna vegeta- Vakgroep Natuutbeheet Landbouwunivertions, but seems to be enhanced in grazed
Agrostis and AgrostisIFestuca vegetations. It Ritzema Bosweg 32a
cannot be concludcd however, that the lattet 6703 AZ Wageningen.;
observation also means a higher primary p,todurfion with gtazing.
Heibage digestibility is higher when green
leaves are selected. Because of a highei
availability of this component this generally
ii-^iilts in a highet digestibility in grazed:

Boekbesprekingei

Flora van België, het Groothertogdom
Luxemburg, Noord-Frankrijk en de aangrenzende gebieden (Pteridofyten en Spermatofyten). De LangheJ. E., L. Delvosalle, J. Duvigneaud, J. Lambinon & C. Vanden Berghen, 1988. 2e druk, 972 p. Uitgave Patrimonium van de Nationale Plantentuin van België, B-1860 Meise.
1200 BF (-I- 130 BF verzendingskosten voor
landen buiten België; door storting op
P.C.R. 000-0265524-35 van de Nationale
Plantentuin van België - Vermogen, Meise).
Vijfjaar heeft het geduurd voor het vetschijnen van de tweede druk van de Nederlandse
bewerking van de derde uitgave van de Nouvelle Floie de la Belgique. . .
De eerste uitgave was vooi Vlaanderen een
primeur: eindelijk een goede professionele
flora. Al vlug doken echter tientallen fouten
op. In 1985 verscheen een lijst van errata van
maar liefst 19 pNu is eindelijk een verbeterde en aangevulde
Nederlandse bewerking verschenen. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de
votige uitgave betreffen: taalkorrekties, wijzigingen en kleine aanvullingen, vetlangd
doot de auteufs of gesuggereerd door de gebruikers en tenslotte aanpassing van de Nedetlandse plantenamen aan de recente
'Naamlijst van de flota van Nedetland en
België (R. van der Meijden & L. Vanhecke,
1986, Gortetia 13(516):87-170.)'. De eindredactie van deze uitgave berustte bij L. Vanhecke. De tweede groep van veranderingen
betteft een aantal taxonomische verbeteringen en aanvullingen van taxa, niet in de uitgave van 1983 opgenomen, een aantal nomenclatorische wijzigingen en tenslotte verbeterde geografische verspreiding van talrijke
soorten (o.a. Rubus). Deze veranderingen
werden onlangs uitvoerig beschreven doorj.
Lambinon in Dumortiera 40: 3-52 (1988).
Ten opzichte van de Heukels/Van det Meijden Flota van Nederland heeft deze flora een
grotet wetkgebied, is de nomenclatuui meer
geactualiseerd en is er een fijnere soortsopvatting. Andeizijds mist deze Belgische flota
veelal de praktische veldkenmerken, een
sleutel voor de detetminatie van vegetatieve
grassen en praktische informatie in vetband

