
/ . De , 
t\{evenae ^atuur 

Summary 
The application of hay: recipe for rapid 

establishment of new plant communities? 

In this study we evaluated the application of 

hay to accelerate restoration of low-productive 

plant communities on former agricultural land 

after removal of the top soil. Characteristic tar

get communities in these sites are heathlands 

and species-rich grasslands. However, the 

success of these restoration and development 

measures is in general low and sites develop 

into ruderal plant communities. Our analysis 

demonstrates that the addition of litter and/or 

hay from species-rich grasslands and 

heathlands can accelerate the development of 

characteristic target communities on former 

agricultural flelds significantly. Both in num-

bers of established target species and in the 

reduction of the percentage cover of non-

target plant species. 
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Crote grazers als grote 

Maarten Mouissie 

Zaadverspreiding vormt in het huidige 

versnipperde landschap een belangrijke 

beperking voor natuurherstel (Bakker & 

Berendse, 1999). De meeste plantensoor

ten zijn niet in staat om afstanden van 

honderden tot duizenden meters tussen 

bronpopulatie en de te koloniseren terrei

nen af te leggen door windverspreiding. 

In heidegebieden is er voor grote grazers 

een rol weggelegd als snoeier, bemester 

en verschraler. Door de verspreiding van 

zaden via de mest of de vacht is er voor 

hen mogelijk ook een rol weggelegd als 

zaaier. Kunnen grote grazers zaden over 

de benodigde afstand verspreiden? En zo 

ja, wat is hun bijdrage aan de verbinding 

van plantengemeenschappen en het her

stel van biodiversiteit? 

Hoewel Dopheide {Erica tetralix) en Struik

heide (Calluna migaris) een langlevende 

zaadvoorraad hebben, is dit voor de zaden 

van de meeste doelsoorten van de heide 

niet het geval. Bovendien wordt vrijwel de 

gehele zaadvoorraad verwijderd als het 

schrale heidemilieu wordt hersteld door 

verwijdering van de nutriëntenrijke boven

laag. In dit artikel is onderzocht welke bij

drage grote grazers kunnen leveren aan 

zaadverspreiding. 

Zaadverspreiding via mest (endozoöchorie) 

Vrij lopende landbouwhuisdieren versprei

den grote hoeveelheden kiemkrachtig zaad 

van tal van plantensoorten via hun maag

darmkanaal (tabel 1). Met name grassen 

(Poaceae) zijn sterk vertegenwoordigd en 

daarnaast russen (Juncaceae) en soorten 

uit de anjerfamilie (Caryophyllaceae). In de 

zomer heeft mest van grote herbivoren de 

grootste zaaddichtheid, maar zaden van 

Dopheide en Stuikheide worden alleen in 

de winter aangetroffen. Dit blijkt uit ana

lyse van mest van Schotse hooglanders, 

Drentse heideschapen en Exmoor pony's 

verzameld in de Dellebuursterheide. Dit 

natuurreservaat (200 ha) is gelegen in 

Zuid-Oost Friesland en is in beheer van 

It Fryske Gea. Het omvat een mozaïek van 

natte heide, droge heide, graslanden en 

bosschages. In 1993 is een deel van de 

nutriëntenrijke graslanden ontgrond als 

natuurherstelmaatregel (Klooker et al., 

1999; Verhagen et al., 2001). 

Door de gevonden dichtheden van zaden 

in mest van grote grazers te vermenigvul

digen met de productie van mest kan het 

totaal aantal verspreide zaden geschat wor

den. Volgens deze methode verspreiden de 

13 Schotse hooglanders en i8 pony's in de 

Dellebuursterheide jaarlijks ongeveer 

4,2 miljoen zaden via hun mest, waarvan 

de meeste zaden via Schotse hooglanders 

(4,1 miljoen) verspreid worden. De dieren 

verspreiden hun mest over alle vegetatie-

typen. Hierdoor kan dus uitwisseling van 

zaden plaatsvinden tussen heides, graslan

den en het natuurontwikkelingsterrein. 

Helaas blijkt het relatieve aandeel van 

zaden in mest positief te correleren met de 

nutriëntenrijkdom van de standplaats van 

plantensoorten (uitgedrukt als Ellenberg 

stikstof getal). Hoewel er zaden van 

Dopheide en Struikheide kiemen in mest-

monsters is het aandeel heidesoorten 
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Herstel van de Heide 

zaaiers 'm heidegebieden 

ondervertegenwoordigd ten opzichte van 

soorten als Ruw beemdgras {Poa trivialis), 

Gestreepte witbol {Holcus lanatus) en 

Gewone hoornbloem {Cerastium fonta-

num). Grote grazers transporteren dus 

meer zaden van nutriëntenrijke plaatsen 

naar nutriëntenarme plaatsen dan omge

keerd. 

Ook op de mestplakken in het veld komen 

meer zaailingen van soorten van voedsel-

rijke standplaatsen op dan van heidesoor

ten. In de heides van de Dellebuurster-

heide is de invasie van grassen en kruiden 

van nutriëntenrijke standplaatsen duidelijk 

waarneembaar op de mestplakken (foto i ; 

Mouissie et al., 2005a). 

Ook Damherten [Dama dama), Edelherten 

[Cervus elaphus) en in minder mate Reeën 

(Capreolus capreolus) verspreiden zaden via 

het maagdarmkanaal. Het aantal aangetrof

fen soorten in keutels en monsters uit de 

endeldarm van geschoten herten is lager 

dan bij landbouwhuisdieren. Dit moet ech-

Foto 1. Via mest van grote 

grazers vestigen zich soorten 

van voedselrijke standplaatsen 

in de heide. Gewone hoorn-

bloem {Cerastium fontanum) 

op mest van Schotse hooglan

ders (links), en een mestplak 

volledig overgroeid met gras 

(rechts). 

100 
afstand (m) 

ter ten dele worden toegeschreven aan de 

kleinere hoeveelheden onderzochte mest 

(tabel ^). 

In een voederproef met Damherten (foto 

2) bleken vrijwel alle van de 25 onderzoch

te soorten het maagdarmkanaal te over

leven. De overleving van kleine zaden 

was hierbij hoger dan van grote zaden 

(Mouissie et al., 2005b). 

Zaadverspreiding via vacht (epizoochorie) 
Met uitzondering van schapen, is zaadver

spreiding via de vacht veel minder succes

vol dan via de mest. In de vacht van een 

enkel schaap grazend in Zuid-Duitse kalk-

graslanden werden meer dan 8000 zaden 

van 85 soorten aangetroffen in een periode 

van drie maanden (Fischer et al., 1996). 

Ter vergelijking, in de vacht van 125 Gallo-

way koeien, 30 paarden en 46 ezels in Bel

gische duingraslanden werden gezamen

lijk krap 7000 zaden van 75 soorten aan

getroffen (Couvreur et al., 2004). Natuur-

10000 

Fig. 1. Verspreidingsafstan

den van Struikheide {Callu-

na vu\garis) via wind (geba

seerd op gegevens van Bul-

lock & Clark, 2000: onder

broken lijn), de vacht van 

schapen (smalle doorge

trokken lijn) en het maag

darmkanaal van koeien 

(vette doorgetrokken lijn). 

De beweging van de dieren 

is gebaseerd op simulaties 

(Mouissie, 2004). 

lijk kunnen deze resultaten uit verschillen

de gebieden niet zonder meer vergeleken 

worden, maar het verschil is groot. In een 

vergelijkend experiment met een schaap

dummy en een koedummy (foto 3) werden 

veel meer zaden in de schapenvacht aan

getroffen in vergelijking met de koeien-

vacht (Mouissie et al., 2005c). 

Niet alleen zaden met haakjes of andere 

typische aanpassingen voor epizoochorie 

kunnen verspreid worden via de vacht van 

grote herbivoren, maar ook zaden zonder 

aanhangsels (gladde zaden) kunnen ver

spreid worden. Uit experimenten met 

schapen- en koeiendummy vachten (foto 

3) in de Dellebuursterheide bleek de hech

ting van zaden aan vacht van een schapen

dummy zelfs weinig selectief te zijn ten 

opzichte van het aanbod in de vegetatie. 

De hechting van zaden aan de schapen

dummy kwam redelijk overeen met hech

ting van zaden aan een echt schaap, maar 

relatief meer zaden bleken aan de kop van 

het schaap te hechten en juist weinig aan 

de buik (Mouissie et al., 2005c). Dit kan 

betekenen dat soorten met een korte bloei-

aar weliswaar minder verspreid worden 

dan soorten met een langere bloeiaar, 

maar dat ze wel kans maken om opgepikt 

te worden door grazende schapen. De 

hechting van zaden aan een koeiendummy 

vacht was minder sterk gerelateerd aan het 

aanbod van zaden, en gladde zaden kwa

men in het geheel niet voor (Mouissie et 

al., 2005c). 

Verspreidingsafstanden 
Op basis van gemeten verblijftijden in de 

vacht en het maagdarmkanaal konden 

voor damherten, koeien, paarden en scha

pen computermodellen worden opgesteld 

voor de verspreiding van zaden. Uit simu

laties met deze modellen bleek dat zaden 

via grote herbivoren veel verder verspreid 

kunnen worden dan wanneer ze door wind 

verspreid worden (Mouissie, 2004). Zo 

wordt de bulk van de gegeten of aange

hechte zaden honderden meters verspreid, 

terwijl 100 m al als een uitzonderlijk lange 

afstand voor windverspreide zaden geldt 

(fig. 1). Op basis van telemetrie data kwa

men Noordamerikaanse onderzoekers tot 

vergelijkbare schattingen voor versprei

dingsafstanden van zaden gegeten door 

Witstaart herten {Odocoileus virginiamus) 

(Vellend et al., 2003). 
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Tabel i. Zaaddichtheid (in zaden 

per kg droge mest) en het totaal 

aantal aangetroffen plantensoor

ten in mest van herbivoren, gra

zend in de Dellebuursterheide 

(Friesland) (Mouissie, 2004). 

Voor schapenvacht is de geschatte ver

spreidingsafstand van de gladde zaden van 

Geel zonneroosje {Helianthemum nummu-

larium) echter verrassend vergelijkbaar met 

die van de harige zaden van Bergdravik 

{Bromus erectus) (Fischer et al., 1996; 

Mouissie et al., 2005c). In de gladdere 

vachten van koeien en herten kunnen 

zaden met haakjes en andere uitsteeksels 

verder verspreiden dan gladde zaden, maar 

de verspreidingsafstanden zijn ongeveer 

drie keer kleiner vergeleken met afstand 

van schapen (Mouissie et al., 2005c). 

Ook verspreidingsafstanden via het maag

darmkanaal verschillen per diersoort en 

Foto 2. In de voederproef met 

Damherten werden de zaden in 
broodballen verstopt, die de herten 

zonder probleem accepteerden. 

Diersoort 

Schotse hooglander 

Schotse hooglander 

Drents heideschaap 

Exmoor pony 

Damhert 

Edelhert 

Ree 

Periode 

jaar rond 

augustus 

augustus 

augustus 
najaar 

najaar 
najaar 

Aantal 
monsters 

50 

10 

10 

10 

18 

29 

14 

Drooggewlcht 
monster (kg) 

0.17 

0.17 

0.15 

0.18 

0.018 

0.022 

0.007 

Zaaddichtheid 
(per kg) 

1165 

4605 

527 
661 

1260 

330 

36 

Aantal 
soorten 

51 

34 

31 

35 
10 

9 
2 

per plantensoort. De verblijftijd van zaden 

in het maagdarmkanaal van koeien en 

schapen is langer dan van damherten 

(Simao Neto et al., 1987; Cosyns et al., 

2005). Bijvoorbeeld in de voornoemde voe

derproef met Damherten was de helft van 

de gevoerde Gewone hoornbloem zaden 

na 15 uur uitgepoept, terwijl dit 38 uur 

duurde voor zaden van Grote weegbree 

{Plantago major) (Mouissie et al., 2005b). 

Door een langere verblijftijd zijn de ver

wachte verspreidingsafstanden van Grote 

weegbree groter dan voor Hoornbloem. Of 

dit ook grotere verspreidingsafstanden tot 

gevolg heeft, hangt o.a. samen met de 

bewegingsvrijheid van de dieren. 

Aanbevelingen voor het beheer van heide-
gebieden 

Grote herbivoren kunnen voor tal van 

plantensoorten zeker een belangrijke brug 

vormen tussen bronpopulaties en te kolo

niseren gebieden. Zowel vrijlopende land

bouwhuisdieren als herten kunnen zaden 

introduceren die via windverspreiding de 
gebieden niet hadden kunnen bereiken. 

Herten kunnen in principe de meest afge

legen terreinen verbinden, omdat ze min

der beperkt worden door afrasteringen. 

Overwogen kan worden om corridors voor 

herten aan te leggen om plantenpopulaties 

te verbinden. Dit zou een eenvoudiger 

oplossing zijn dan corridors voor planten. 
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Foto 3. Vachtdummies van een 

koeienvacht (links) en schapen

vacht (rechts) die gebruikt weerden 

om zaadhechting en onthechting 

experimenteel te bepalen. De 

dummy's werden in verticale posi

tie aan een flets verbonden en met 

een constante snelheid door de 

vegetatie (heide en grasland) 

geleid. Nadat een vaste afstand 

was afgelegd werden de zaden ver

wijderd en geteld. Bij de bepaling 

van zaadonthechting was vooraf 

een bekend aantal zaden van vier 

plantensoorten met contrasteren

de zaadvorm en grootte op de 

dummy's aangebracht (Mouissie 

et al., 2005c). 

omdat herten mobieler zijn en minder 

eisen stellen aan de abiotische inrichting. 

Echter, grote grazers die toegang hebben 

tot voedselrijke gebieden kunnen veel onge

wenste soorten in natuurontwikkelingster

reinen introduceren en zelfs een bedreiging 

vormen voor bestaande heides (Mouissie, 

2004). Van der Meijden (2003) waarschuwt 

eveneens voor de inzet van begrazing in 

natuurgebieden, omdat dit een bedreiging 

vormt voor beschermde plantensoorten. 

Andere auteurs (o.a. Wallis de Vries, 2004; 

Ehrenburg, 2004) nuanceren de stellingna-

me van Van der Meijden, maar het is 

Inmiddels duidelijk dat de inzet van grote 

grazers niet altijd leidt tot verhoging van 

biodiversiteit. 

Met het oog op de uitwisseling van zaden 

dienen voormalig intensief benutte weilan

den en akkers eerst in voldoende mate te 

zijn verschraald, voordat ze bij begraasde 

heides en heischrale graslanden worden 

aangesloten. In natuurgebieden op een pro-

ductiviteitsgradiënt worden soortenrijke 

heides het best beschermd door een 

gescheiden begrazings- of maaibeheer. 
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Summary 

Large grazers as large seeders in heathlands 

Large grazers play an important role in the 

dispersai of plant seeds in heathlands. Many 

viable seeds germinate in cattle dung, horse 

dung and deer dung and many species are 

capable of surviving the digestive tract. Dis

persai distances of seeds carried by large gra

zers are much higherthan via wind dispersai. 

This was concluded from model simulations 

using measured seed retention data in the 

herbivore guts and furs. Hence, large grazers 

can connect distant plant populations and 

introducé seeds in ecological restoration sites. 

Unfortunately more seeds are dispersed from 

nutrient-rich soils to nutrient-poor soils than 

vice versa. Therefore, many unwanted species 

may be introduced in ecological restoration 

sites and large herbivores may even pose a 

threat to the conservation of heathlands. It is 

advised to take these results into considera-

tion when creating ecological restoration sites 

and introducing large grazers into hetero-

geneous nature reserves with heathlands and 

nutrient-rich grasslands. 
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