Verslagvaneenstudiereis in1990naarenkelegraslandexperimentenin
Engeland

G.Londo

Internrapport90/21

RijksinstituutvoorNatuurbeheer

Leersum

1990

£3}irD

INHOUD

1 INLEIDING

3

2 ROTHAMSTEDEXPERIMENTALSTATION

3

2.1 HetParkGrassexperiment

3

2.1.1 Resultaten

4

2.1.2 Discussie

5

2.2 Akkerbouwexperimenten

7

2.3 Broadbalkwilderness

7

2.4 Literatuur

8

3 MONKSWOODEXPERIMENTALSTATION
3.1 ExperimentenbijMonksWoodExperimentalStation
3.2 ExperimenteninRoystonHeath

8
9
11

3.3 Discussie

12

3.4 Literatuur

15

4 OVERIGEBEZOCHTEGEBIEDEN

15

4.1 TherfieldHeath

15

4.2 NewForest

15

4.3 BrauntonBurrows

16

1 INLEIDING
InhetkadervanhetproeftuinonderzoekvanhetRIN,datsterkgerichtis
opdeontwikkelingvansoortenrijkegraslandenmetdaarino.a.zeldzame
enbedreigde soorten,werdvan25juli-2augustus1990eenstudiereisondernomennaartweeinstitutendiezichondermeermetgraslandonderzoek
bezighouden.BijhetRothamstedStationteHarpendenbevindenzichde
oudstegraslandproeventerwereld (sinds1856)enhetoorspronkelijkebeheerwordternogsteedsgecontinueerd.
OpMonksWoodExperimentalStationteAbbotsRipton (nabijHuntingdon)
iseenaantalexperimentenverrichtbetreffendedeomvormingvanakkers
ensoortenarmgraslandnaareensoorten-enbloemrijkgrasland.
Naeenbeschrijvingvandegraslandexperimentenenhunbetekenisvoor
hetnatuurbeheer inNederlandwordttenslottenogkortverslaggedaan
overenkeleanderebezochtegebieden:TherfieldHeath,NewForesten
BrauntonBurrows.

2 ROTHAMSTEDEXPERIMENTALSTATION
Indejaren1843-1856starttenJ.B.Lawes enJ.H.Gilbert ophetlandgoed
Rothamstednegenlangdurigeveldexperimenten,waarvanertotnogtoemaar
één (in1878)isopgeheven.Hethoofddoelvanhunexperimentenwasomde
invloedoplandbouwgewassennategaanvananorganischeverbindingendie
N,P,K,NaenMgbevatten.Ditwerdvergelekenmetdeinvloedvandierlijkemest.

2.1 HetParkGrassexperiment
In1856werdhetParkGrassexperimentgerealiseerd.Deplaatsbetreft
eenboomloosgedeeltevanhetgraslanddattothetparklandschapbehoort
bijhetoudelandhuisvanLawes (parkaangelegd indeEngelselandschapsstijl).Eengrootaantalplots (nietallemaalgelijkingrootte,enlater
opgedeeld insub-plots)werduitgezetenverschillendebemestingsregimes
werdeningesteld.
Detoegepasteanorganischemeststoffenwaren:
N:alsammoniumsulfaatinconcentratiesvan48,96en144kgha
alsnatriumnitraat (z.g.Chilisalpeter)inconcentratiesvan48en96
kgha

P:35kgPha

alssuperfosfaat

K:225kgKha

alskaliumsulfaat

Na:15kgNaha

alsnatriumsulfaat

Mg:10kgMgha

alsmagnesiumsulfaat

Alsorganischemestwerd35tha

farmyardmanuretoegepast,waarbij

vismeel (+6,5%N)werdgegeventeraanvullingvan63kgNha
Hetbeheervanalleplotsbestaatuittweemaalperjaarmaaienmet
afvoervanhetmaaiselindeeerstehelftvanjunieninhetnajaar.
Aanvankelijk (indevorigeeeuw)werdnadeeerstemaaibeurtnabeweid
doorschapenenbleefeentweedemaaibeurtachterwege.Laterwerddenabeweidinggestaaktomdatditeenverstorendeffectopdeexperimentenhad
(vooralt.g.v.hetbemestendeffectvandeschapenopdeschraleregraslandplots).
Debodem isterplaatselemigenlichtkalkhoudend.Bemestingmetammoniumsulfaat leiddetoteensterkeverzuringvandebodem.Daaromwerd
in1903metbekalkingvandezuidelijkehelftvandeplotsbegonnen.
In1965werdeennieuwbekalkingsregime ingesteldwaarbijdeoudeplots
werdenopgedeeld.DebekalkingheefttotdoelomdepHvandediverse
plotsopeenconstantpeiltehouden.Evenwelwerdhetoorspronkelijke
beheer (zonderbekalking)insub-plotsvoortgezet.

2.1.1Resultaten
Deverschillendebehandelingenhebbenindeloopvandetijdtotgrote
verschillenindevegetatiegeleid.Hetzouinditkadertevervoerenom
devegetatieontwikkelingvanalleplotstebespreken;daarvoorwordtverwezennaardediversepublikatiesdiehieroververschenenzijn.Demeest
opvallendeontwikkelingenzijndevolgende.
Deonbemesteplotsbezittendegrootstesoortenrijkdom (ongeveer60
soorten)endiversesoortenzijnhiertoebeperkt,o.a.
fuchsii,

Listera

ovata en Primula

veris.

Dactylorhiza

Debovengrondse produktie is

laagenbedroeg in19750,8 tha .Daarbijwordtaangetekenddat1975
eendroogjaarwasendeproduktiewellichtlagerwasdangemiddeld.Dat
geldtookvoor1976waarindeproduktievandiverseandereplotswerd
bepaald.BekalkingalleenofdetoedieningvanslechtsPheeftweinig
effectopdevegetatie. Ophioglossum

vulgaCum kwamterplaatsealleenbij

bekalking (enafwezigheidvanoverigebemesting)voor.
DeplotsdieeenvolledigebemestinghebbenmetNalsnatriumnitraat
vormeneengrotetegenstelling:eenrelatieflagesoortenrijkdomeneen

-5hogebovengrondseproduktie (tot+6tha ,bepaaldin1976).Inde
vegetatiegroeienveelhoogopgaandesoortenzoals Arrhenatherum
Alopecurus

pratensis

en Heracleum

sphondylium.

elatius,

De soortenrijkdomvalt

echternogsterkmeealswedievergelijkenmetdievandegemiddeldveel
sterkerbemesteNederlandsegraslandenwaarvandeproduktieaanzienlijk
hogerligt.
Ongeveerhetzelfdebeeldvaneenrelatiefsoortenarmenhoogproduktiefgraslandgevendeplotsdieeenvolledigebemesting,metNalsammoniumsulfaat,ontvingenmetdaarbijbekalking.Zonderbekalkingleidde
dezebemesting totverzuringvandebodementotdominantievan Holcus
lanatus ineensoortenarmgrasland.Dezebegroeiingheefteenvrijhoge
produktie,maarleverteenslechtvoedergewas.
Bemestingmetalleenammoniumsulfaatleiddetoteenverzuurdebodemen
eensoortenarmenlaagproduktiefgraslandwaarin Agrostis

tenuis domi-

neerde.
EenvolledigebemestingzonderNleiddetoteengraslandmetveelPapilionaceae,vooral Trifolium

pratense en Lathyrus

pratensis.

Nergensan-

derswarendezezoabundantaanwezig.Ditbeeldisookgoedbekendvan
bemestingsproeveninNederland,o.a.recentebemestingsproeveninkalkgrasland inZuid-Limburg.Hetverschijnsel isookgoedverklaarbaar:waar
stikstof inhetminimum isenanderenutriëntenvoldoendeaanwezigzijn,
gaatdevegetatiezelfvoorstikstofverbindingenzorgend.m.v.bacteriën
indewortelknolletjesvanPapilionaceae.Omgekeerdkunnenwedoorstikstofbemestingvlinderbloemigenspoediguithetgraslandlatenverdwijnen;
zezijndan 'overbodig'geworden.
Indenieuwebekalkingsexperimententradengroteveranderingeninde
vegetatieop,vooraldaarwaardebodemtengevolgevanammoniumsulfaat
sterkverzuurdwas.DepHsteegweer,acidofielesoortennamenafen
landbouwkundig gezienhoogwaardigergrassenkwamenervoorindeplaats.
Ooknamdeproduktieduidelijktoe.

2.1.2 Discussie
IndeParkGrassplotswerdikrondgeleiddoorDr.A.E.Johnston,voormalighoofdvanhetSoilDepartmenteninmiddelsgepensioneerd.Hoeweler
opbodemkundiggebiedheteenenandertevernemenviel,bleekdebotanischeinteressevanhetRothamstedExperimentalStationgeringtezijn.
Menisooknietzogeïnteresseerd indebotanischesamenstellingvande
ParkGrassplots,wateigenlijkheeljammeris.Devegetatieanalyseszijn

-6ookopgebrekkigewijzeuitgevoerd.Mengingdaarbijuitvanhetaantal
bloeiendeexemplaren,bijvoorbeeldhetaantalbloeipluimenvaneengrassoort.Maar iedereendiegrondigvegetatiekundigonderzoekaangraslanden
verrichtheeft,weetdatdiversegrassoortennogaleensoverwegendvegetatiefaanwezigzijn,o.a.desoorten Poa pratensis

en Festuca

rubra. De

tabellenvandeParkGrassplotsmoetendaarommetdenodigevoorzichtigheidgehanteerdworden,vooralalseengrassoortbijvoortduringvanhetzelfdebeheerachteruitgaatofverdwijntenlaterweerterugkomtoftoeneemt.
Doordezeerdrogezomervan1990inEngeland (dedroogtewasdaarextremerdaninNederland)wasdehergroeivanhetgraslandnahetmaaien
gering.Daardoorvielerhelaasinhetveldminderwaartenemendanin
eenvochtigjaarhetgevalzouzijngeweest.Danisookaandetweede
snedevaneengraslandnogveeltezien.
DegrotewaardevandeParkGrassexperiments,ookvoormensendie
zichvanuithetnatuurbeheermetgraslandenbezighouden,isdezeerlange
duurvandeproefnemingen,nual134jaar.Hethuidigeonbemestegrasland
heeftnaaldietijdzonderenigebemestingnogsteedseenzekere
produktieendegrotesoortenrijkdom ismedeeenduidelijkgevolgvan
constantieinhetbeheer.Evenwelishetwaarschijnlijkdathethuidige
graslandwatafwijktvandatindebeginsituatie tengevolgevande(natuurlijke)verzuringvandebodem.Hetisjammerdatdefloristischesamenstellingvandebeginsituatienietisvastgelegd.Welisbekenddat
Agrostis

capillaris

istoegenomenendatdeproduktiesindshetbeginmet

50% isafgenomen.
Wezienhierduidelijkgedemonstreerddatmaaienzonderbemestingvanuithetnatuurbeheergezienhetbestebeheeris;begrazinglatenwehierbijbuitenbeschouwing.Bemestingwerktduidelijkverarmendopdesoortensamenstellingwaarbijvooraldezeldzameresoortenontbrekenenalgemenesoortennogalgemenerworden.Wezoudenhoogstenskunnenzeggendat
dediversebemestingsinvloedendedifferentiatie ingraslandenkunnen
doentoenemenwanneerersprakeisvangroteoppervlaktenschraallanden
debemestingsinvloeden slechtslokaalengradiëntsgewijsplaatsvinden.
Eigenlijktreffenwedezesituatieminofmeeraanbij(niet-intensieve)
begrazingwaareenzekereherverdelingvannutriëntenplaatsvindt.
Mededaaromishetnietzoverwonderlijkdatextensievebegrazinggewoonlijktotsoortenrijkere graslandenleidtdaneenuniformmaaibeheer.

OpRothamstedExperimentalStationdoetmengeenonderzoeknaarbegrazing.
Dezeerlangeduurvandeexperimentenheeftookgeleidtotdeontwikkelingvandiverserassenofecotypenvansoortenindeverschillende
situaties.Bij Anthoxanthum

odoratum isditnaderonderzocht.Bijdeze

soortwaszowelsprakevanerfelijkbepaaldehoogteverschillenals
verschillenindenutriëntenbehoefte.
Verder ishetduidelijkwaartoeeensterkeverzuringvandebodem
leidt.Behalve tengevolgevanammoniumsulfaatkanietsdergelijks
gebeurenonderinvloedvanzureregen.Vanoorsprongsoortenrijke
graslandenkunnendanzeersterkverarmen.Doorbekalkingisdeverzuring
tegentegaanenvoorgraslandenopvanoorspronglichtkalkhoudende
bodemkandatinnatuurgebiedeneengeschiktebeheersmaatregelzijn.Maar
hetzalduidelijkzijndatdoorbekalkingvangraslandenopvanoorsprong
kalkarmeenzuregrondenhetoorspronkelijkekaraktergeheelverlorenzal
gaanendatditdustoteensterkeverarmingvandenatuurleidt.

2.2 Akkerbouwexperimenten
Deakkerbouwexperimentenzijnvoornatuurbeheerdersveelminderinteressantdandegraslandproeven,temeerdaarinlateretijddemeesteakkers
metherbicidenbehandeldwerden.Bijde 'Broadbalkexperiments'(gestart
in1843)wordtechtereenzonedwarsoverdediversebemestingsregimes
vrijgehoudenvanherbicidenendaartreffenweveelakkeronkruidenaan,
ongeveer50eenjarigeen10meerjarigesoorten (o.a.diversePapaver-en
Veronicasoorten, Ranunculus

arvensis,

Avena sterilis

en A.fatua).

Ookde

akkeronkruidenflora ondervindtduidelijkegevolgenvandeverschillende
bemestingsregimes,maartengevolgevandedroogtewasdeonkruidenflora
tijdensmijnbezoekslechtontwikkeld.Evenalsingraslandenwordenook
inakkersdePapilionaceaeduidelijkbevoordeelddoorvolledigebemesting
metuitsluitingvanstikstof.Terplekkedomineerde Vicia sativa ssp.
sativa.
2.3 Broadbalkwilderness
In1882wildeLawesnagaanofgranenzichbijafwezigheidvaneenakkerbeheerkondenhandhavenenlietdaartoe0,2havandeakkerafscheiden.
Datiswaarschijnlijkheteerstealszodanigbedoelde 'niets-doenexperiment'terwereld.Daternavierjarennogmaarenkeletarweplantenover
warenenonkruidensterkwarentoegenomenzalonsnietverbazen.Het

afgerasterdedeelwerddaarnaintweeëngedeeld:ophetenedeelwordt
totopdedagvanvandaagnietsgedaanendaarisbostotontwikkeling
gekomenmeto.a. Fraxinus

excelsior,

robur indeboomlaagen Crataegus

Acer pseudo-platanus

en Quercus

monogyna indestruiklaag.Inde

kruidlaag groeien o.a. Mercurialis

perennis,

Hedera

helix

enRubus sp.

Vandeanderehelftwerdjaarlijksdeboom-enstruiklaagverwijderd
endaarkwameenruigtetotontwikkelingmeto.a.veel Cirsium
Convolvulus
dioica,

arvensis,

Centaurea

Heracleum sphondylium,

pratensis

Agrimonia

arvense,
eupatoria,

endiverseforsegrassoorten.In1957werd

ditdeelintweeëngedeeld.Inhetenegedeelte (hetverstvanhetbos
verwijderd)werdhetoudebeheergecontinueerdeninhetanderegedeelte
werdeenmaairegimeingesteldomdegroeivangrassentebevorderen.
Ditlukteaanvankelijkmaarmatig.Pastoenovergegaanwerdtotbegrazing
doorschapentradeensnelleontwikkeling totgraslandop.
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3 MONKSWOODEXPERIMENTALSTATION
DitstationiseenvandevestigingenvanhetInstituteofTerrestrial
Ecology.HetisgelegeninhetMonksWood,eenz.g. ancientwoodland (oud
bosgebied,altijdononderbrokenmetbosbegroeidgeweestnadelaatste
ijstijd)dateenrestant isvaneenvroegerveeluitgestrekterbosgebied
waarineenkloosterwasgelegen(vandaarde naam).

Urtica

-9In1973werdbegonnenmeteenaantalexperimentendietendoelhadden
omvoormalige landbouwgrond (vooralgraanakkers)tetransformerenin
bloemrijkegraslanden.DezeexperimentengebeurdeninopdrachtvandeNatureConservancy enwerdenuitgevoerddoorT.C.E.Wells.Eendeelvande
experimentenligtvlakbijhetstation,eenanderdeelinRoystonHeath
(Roystonligt22kmtenzuidwestenvanCambridge).

3.1 ExperimentenbijMonksWoodExperimentalStation
BijMonksWoodExperimentalStationwerdenverschillendeexperimenten
uitgevoerd.Debodemaldaarwordteenkalkrijkekleigrondgenoemd.Maar
metonzerivier-ofzeekleiheeftdieweinigtemaken;hetmaaktmeerde
indrukvaneenleem-oflössgrond.

Uitzaaivangraslandzadenopvoormaligeakker

e

In1972vond delaatstegraanoogstplaats.Inapril1973werdendezaaiproevengerealiseerd.Deoppervlaktewerdverdeeld ineengrootaantal
2
plotsvanenkelem .Eendeelvandeplotswerdnietingezaaidtercontrole.Eendeelwerdingezaaidmeteenzadenmengselvanhogesoorten
(o.a. CenCaurea

pratensis,

Leucanthemum

vulgare)

eneen deelmet lage

soorten (o.a. Primula veris, Galium verum). Erwerdenookdiversegrassoortenmeegezaaid (o.a. Brizia media, Trisetum flavescens).
Voorhet
zaadwerdgebruikgemaaktvansoortendieindehandelverkrijgbaarzijn.
-2
Vanallesoortenwerden100zadenm toegepast.Behalvedewildesoorten
waaromhettedoenis,werdookheteenjarigeWesterwoldsraaigras(een
cultuurvariëteitvanItaliaansraaigras, Lolium multiflorum)

uitgezaaid.

Ditgeeftalleeninheteerstejaargewasenwerdtoegepastomdevestigingvanongewenste (o.a.ruderale)soortenteverhinderen.
Hetbeheerbestaatuittweemaalperjaarmaaien:eindjuli-beginaugustuseninhetnajaarvoordetweedemaal.Ditgeldtookvoordehierna
tebesprekenexperimenten.
Hetresultaatwasdatdeingezaaideplotsalvanafdeaanvangeen
bloemrijkenrelatiefsoortenrijkgraslandopleverden,zulksintegenstellingtotdeniet-ingezaaideplots.Deakkerbouwcultuurhadzolang
geduurddaterkennelijkgeenofweiniggraslandzaden (endanalleenvan
algemenesoorten)indebodemaanwezigwaren.In1990,dus17jaarnade
aanleg,washetverschiltussenwelennietingezaaideplotsnogduidelijkwaarneembaar,hoewelvelesoortenzichinmiddelsspontaanoverde
blanco situatieshaddenuitgezaaid.Maardezeplotszijnnogsteedsdui-

-10delijksoortenarmerdandeingezaaideplots.
IndezadenmengselswarenookPapilionaceaeaanwezigendezesoorten
(vooral Medicago

lupulina

en Lotus

corniculatus)

domineerden inhetbe-

gin.

Dealdirectoptredendegunstigevegetatieontwikkelingwijstopeen
voorsoortenrijkegraslandengeschiktmilieuondanksdevroegereakkerbouwmetbemesting.Wellicht iserminderintensiefgemestdaninNederlandsesituatiesgebruikelijk is.EnverderwordtPdoordekalkinde
bodemgebonden;alinheteerstejaarwasersprakevaneenrelatief
schraalgrasland!
Tekenendvoordegoedepotentiesvandegrondterplaatsevoornatuurlijkeontwikkelingenzijnookdevolgendefeiten:
-Als 'onkruid'komtspontaanveel CentaurLum erythraea voor.
-Indenabijheidbevindenzichopdezelfdebodemgroeiplaatsenvan
Ophrys apifera
van Dactylorhiza

(noglangergeledenwasdegroeiplaatsookeenakker)en
fuchsii.

- Indenaasteomgevingopdezelfdebodemiseensoortenrijkbosaanwezig
meto.a.diversekalkminnendesoorten.
Hooivansoortenrijke graslandenopvoormaligeakkeraangebracht
Ditexperimentligtdirectnaastdehierbovenbeschrevenproevenopdezelfdebodem.Dezemethodewordthierde 'Dutchmethod'genoemdomdatdie
inNederlandwaarschijnlijkheteerstewerdtoegepast,o.a.inheemparken.Inditexperiment,eveneensin1972gerealiseerdopeenbraakliggendeakker (in1972laatsteoogst),werdengunstigeresultatenbereikten
ontstondnakortetijdeenbloemrijkgrasland.

Variërenvanbestaande graslandendooruitzaaivansoorten
Ineensoortenarmgraslandwerdenin1986smallebanenmetherbiciden
doodgespoten.Daarnawerdendezebaneningezaaidmethetzelfdezadenmengselalsindeeerstbeschrevenproef.Ookdezemethodelijktnaareen
soortenrijker graslandteleiden.Bijuitzaaiinhetnajaar(septemberbeginoktober)werdeenbeterresultaatbereiktdanbijuitzaaiinhet
voorjaar.Diversesoortenhebbenzichvanuitdebaneninhetbestaande
graslandverspreid.Veleuitgezaaidesoortenstaanechternogduidelijk
inrijen.

•11Variërenvanbestaande graslandendooruitplantenvansoorten
Opeenstukjegrasland (voormaliggazon)tussengebouwenvanMonksWood
ExperimentalStationwerdhetsoortenarmegraslandgevarieerddoorer
soortenuitteplanten.Metdesteekboorwerdengatengemaaktwaarin
turfpottenmetdegekweektesoortengezetwerden.Ditisdeduurste
methode.Ofdezemethodetoteenduurzaamresultaatleidt,moetnogwordenafgewacht.

3.2 Experimenten inRoystonHeath
RoystonHeath iseenuitgestrektheuvelgebiedmetkalkgraslanden.
HetwordtdoorsnedendoordewegA14(wasvroegereenoudeRomeinse
weg). EengrootdeelvanRoystonHeathisgolfveldgeworden,maaraangrenzend isnogveelsoortenrijkkalkgraslandaanwezigmeto.a.veel
Campanula glomerata.

Ophetplateauliggenvooralakkersenopeenvoor-

maligeakkeropondiepekalkbodemzijnzaaiproevenverrichtomweersoorten- enbloemrijkgraslandteverkrijgen.

Uitzaaivaninkalkgraslandverzameldezaden
DezadenwerdendoorWellszelfinnaburigkalkgraslandverzameld.
Inapil1973werdendezadenuitgestrooidopeenvoorheenintensiefbe2
mesteenhoogproduktieveakker.Hierwerdenplotsvanenkelem uitgezet,waarvaneenaantalwerdingezaaidmetverschillendezaaidichtheden.
Daarnaastzijnerniet-ingezaaidecontroleplots.
Aldirectinheteerstejaarontwikkeldezicheenrelatiefschraal
kalkgrasland;ookhierwordtPwaarschijnlijk directdoordekalkgebonden.Momenteel isereenmooiontwikkeldensoortenrijkkalkgrasland
aanwezigmeto.a. Centaurea

scabiosa,

Knautia arvensis,

Galium verum, Onobrychis

viciifolia,

nor, Pimpinella

en Helianthemum vulgare.

saxifraga

Thymus pulegioides,

Primula

veris,

Sanguisorba

Dediversezaaidicht-

hedenmaaktennietveel uit;er zijn geen opvallende verschillen tussen

plotswaarmeerofminderzaadwerdgebruikt.
Indecontroleplotskwamenaanvankelijkweinigsoortentotontwikkeling,maardaarisnuookeensoortenrijkkalkgraslandaanwezigdoordat
soortenzichvanuitnaburigeplotshebbenuitgezaaid.
Diversegezaaidesoortenhebbenzichnietgevestigd,o.a. Carex
ca, Cirsium acaule en Pulsatilla

vulgaris.

flac-

Deoorzaakdaarvanmoetvol-

gensmijbijdelaatste tweesoortenvooralgezochtwordenindeafwezigheidvanbegrazing.Hetuitblijvenvan Carex flacca ligtwaarschijnlijk

mi-

-12aanhetdrogemilieuterplekke.Uithetproeftuinonderzoekop
Broekhuizenenincidenteelonderzoekinkalkgraslandeninbinnen-en
buitenland ismijgeblekendat Carex flacca zichindrogemilieusmoeilijkvestigt.

Uitzaaivanuitdehandelbetrokkenzaden
Hierwerdendezelfdezadenmengselsgebruiktenwerddezelfdeproefopzet
toegepastalsbijdeeerstvermeldeproefbijMonksWoodExperimental
Station:eenzadenmengselvanhogesoorten,eenzadenmengselvanlage
soortenendaarnaastcontroleplotsdienietingezaaidwerden.
Ookdezezaaiproeven,dieeveneensin1973werdenuitgevoerd,gevenop
kortetermijneenbloemrijkgrasland.Maardezadenmengselswarenminder
typischvoorkalkgrasland,hoeweleenaantalsoortendezelfdezijnals
bijdevorigeproef.Dehieruitgezaaide Festuca rubra bleekin1990
mindergoedtegendedrogezomertekunnendande Festuca

rubra vande

vorigeproefdievanzaaduitkalkgraslandafkomstigis.Van
viciifolia

Onobrychis

groeithiereenwatforsereengrootbloemigervormdieniet

inheemsis,zulks integenstelling totdeexemplarenvandezesoortinde
vorigeproef.
Ookhiergavendecontroleplotseenzelfdeontwikkeling tezienals
bijdevorigeproef.Naeenzeerlangeakkerbouwcultuurblijkener
kennelijkgeenofslechtsweinigzadenvankalkgraslandsoorten inde
bodemaanwezigtezijn.Endedisseminatievanuitbestaandekalkgrasland
openkelehonderdenmetersafstandblijktnietzodanigtezijndat
diversesoortenzichmeteenvestigen.
3.3 Discussie
Beideproefgebieden,zowelbijMonksWoodExperimentalStationalsin
RoystonHeath,warenuitstekendgeschiktvoordeontwikkelingvannatuurlijkebegroeiingen.Erhoefdegeennatuurtechnischemilieubouwaantepas
tekomen (bijvoorbeeldverwijderingvandebouwvoor)omeengoedmilieu
teverkrijgen.DeontwikkelingeninEngelandlijkensterkopdieinZuid
Limburg,metnamedeWrakelbergenWijIre-akkers,waarookvoormalige
akkerszichsneltotkalkgraslandenontwikkelden,maardaargeheelspontaan(zonder inzaai).
Opdemeesteplaatseninonslandishetondenkbaardatalleendoor
inzaaivansoortenopomgeploegdegrondbinnenenkelejarensoorten-en
bloemrijkegraslandenzullenontstaan.Meestalzijningrijpendemaatrege-
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lennodig zoalsverwijderingvan devoedselrijke bovenlaagvan de bodem.
Het uitzaaienvan graslandsoorten heeft inNederland vooral plaatsgevonden inheemtuinenenwegbermen. Innatuurgebieden ishet nog steeds
een omstredenmaatregel. Devraag ofuitzaaivan soorten innatuurgebieden al ofniet gerechtvaardigd enwellicht noodzakelijk is,wordtmomenteel dringender gesteld inhetkadervan denatuurontwikkelingsprojecten
zoals die inhet Natuurbeleidsplan staanvermeld. Wanneer een jarenlange
akkerbouwcultuur op eenvoormalig schraalland tot gevolgheeft dat dezadenvoorraad van schraallandsoorten isuitgeput endenatuurlijke disseminatievanuit de dichtstbij gelegenmaarvaak op grotere afstand liggende
schraallanden onvoldoende is,dan zouhetbij deomvormingvan landbouwgrond totnatuurgebied wel eens noodzakelijk kunnen zijn om soorten uit
tezaaien teneinde schraallandvegetaties opnieuw tot ontwikkeling te
brengen.Wat datbetreftverschillen de Engelsproefgebieden sterk van
voornoemde gebieden inZuid-Limburg. Bij de laatstewaren nog aangrenzende restjes kalkgrasland voorhandenvanwaaruit soorten zich over devoormalige akker konden uitbreiden. InEngeland was datniethet geval ende
resultatenvan deniet-ingezaaideplotswijzen erop dater opkorte
termijn geen soortenrijke graslanden ontstaan zouden zijn als erniet was
uitgezaaid.
Betreffende mogelijke uitzaai innatuurgebieden kunnenwevan de
Engelse proevenhetvolgende leren.Allereerst gaathetbij hetnatuurbeheer omhet behoudvan de inheemse soorten,ondersoorten enecotypen,
kortom omhetbehoud van de genetische variatie die inde plantenwereld
voorhanden is.Daarom moet ervoor inzaai innatuurgebieden nooit zaad
uit dehandel betrokkenworden.Veel zaaduit dehandel (o.a.van grassoorten)betreft geselecteerde rassen, dus genetisch verarmdmateriaal.
Verder wordt,o.a. voorbermen,nogal eens zaad gebruikt dat inbuitenlandsewegbermenverzameld is.Deuitgezaaide Onobrychis
Festuca

viciifolia

en

rubra inRoystonHeath zijnhiervan treffende voorbeelden.

Ookvoor de inzaaivanwegbermen enheemtuinen zouhet een goede zaak
zijnhiervoor inheems zaad, zomogelijk uitvergelijkbare milieus in
hetzelfde plantengeografische district, te gebruiken.Maarwe kunnen
moeilijk iedereen die metheemtuinen enbermen temakenheeft, toestaan
om innatuurreservaten zaden teverzamelen. Dus daar zalmen tochvoornamelijk op dehandel aangewezen zijn.Het is tehopen dat diehandel meer
tot inheems materiaal zal overgaan (inmiddels hebben zo'n tienkwekers in
Nederland zich al op inheemse soortengespecialiseerd).

14Indienmenmettertijd totuitzaaiinnatuurgebiedenwilovergaan,moet
alsvoorwaardegesteldwordendathetzaadafkomstigisuitsoortgelijke
begroeiingenalsdiewelkementotontwikkelingwilbrengenenwelvande
dichtstbijzijndegroeiplaatsen.
Verderlijkthetnietnodig,enzelfsongewenst,omgroteoppervlakten
minofmeerhomogeenmeteenzadenmengselintezaaien.Alsmendatop
enkeleverspreideplaatsendoet,lijktdatvoldoende;deverdereverspreidingkanmenaandenatuuroverlaten.Hetaantalplaatsenwaarmen
inzaait,zalverderafhangenvandegroottevaneengebiedendedifferentiatiediezichdaarinvoordoet.
Inplaatsvanzaadteverzamelenenuittestrooien,kanmenookgoed
gebruikmakenvande 'Dutchmethod',namelijkdoorplaatselijkversmaaisellosjes (niettedik)overdebodemteleggennadatermilieubouw
heeftplaatsgevondenofwel,inbestaandegraslanden,nadatergemaaiden
afgeharktis.Voordeplaats(en)waarmenhetmaaiselvandaanhaalt,
geldthetzelfdealshiervooroverhetverzamelenvanzadenisvermeld.
Demethodewaarbijeendeelvandevegetatiewordtdoodgespoten
alvorenstewordeningezaaidofdemethodewaarbijvoorgekweekteplantesoorteninbestaandgraslandwordenuitgeplant,komenvoorhetnatuurbeheernietinaanmerking.UithetproeftuinonderzoekvanhetRINenaanvullendonderzoekindiverseheemtuinenblijktduidelijkdatallerlei
soortenzichingraslandgoeduitzaadkunnenvestigenindienhetmilieu
geschiktis.Ookishetzeerwaarschijnlijkdatallerleisoortenzichpas
kunnenvestigenalseraleenbegroeiingaanwezigis.
Uitplantexperimenten indeproeftuinteScherpenzeeleninheemtuinen
tonenaandatmendanopkortetermijnwelvaakresultaatboekt,maardat
soortenopdenduuronherroepelijkverdwijnenalshetmilieunietvoor
hengeschiktis.Eengrootnadeelvanuitplantenisdatwedeinwendige
ordevanvegetatiesverstorenendesoortenalsmededepatronenwaarinze
groeiendeeneJtpxeJ£aie_jne^r__zjJ_nvan_Jjg^_mjj^u.Metalleenuitzaaien
sluitenweveelbeteraanbijnatuurlijkeprocessen.Weheffendaarmee
alleenhetprobleemvaneentegeringedisseminatiecapaciteitenafwezigheidvaneenzadenvoorraad indebodemop.
Tenslottewordtermetnadrukopgewezendatdezetekstnietdebedoelingheeftreclametemakenvooruitzaaiinnatuurgebieden.Daarovermoet
eersteengoedediscussie innatuurbeheerskringengevoerdworden,
wellichtgevolgddooreenaantalexperimenten.
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OVERIGEBEZOCHTEGEBIEDEN

4.1 TherfieldHeath
NietvervanRoystonHeathwerdTherfieldHeathbezocht,volgensWells
hetmooisteEngelsekalkgrasland.Erkomenzeerzeldzamesoortenvoor,
o.a. Thesium humifusum,

Astragalus

la cynanchlca en Hypochaeris

danicus,

maculata.

Filipendula

Pulsatilla

vulgaris

vulgaris,

Asperu-

en Campanula

glomerata zijnerzeeralgemeen.
Degrotewaardevanhetgebied ismedetedankenaancontinueringvan
hetvroegerebeheeruitdetijddathetgebiednoggeennatuurreservaat
was,namelijkbegrazingdoorschapen.

4.2 NewForest
InNewForestbezocht ikeengedeeltewaarikvroegerwaarnemingenheb
gedaan,namelijkdeexclosurebijDennyWood.Indezeexclosureisoud
beukenbosaanwezigwaargrazendepaardenenveegeentoeganghebben.
In1966en1979washetbeukenbosnogminofmeergesloten,hoewelvele
bomenindeaftakelingsfasewaren.Hierendaarkwamenopenplekkenvoor.
In1983wasdeoppervlakteaanopenplekkentoegenomeneninditjaar
zelfsinsterkemate.Zeergroteopenplekkenkomenernuvoorenhet
bosklimaatisdaartijdelijkverdwenen.Tengevolgevanweinigvariatie
indeleeftijdvandebomenishetbosineengrootschaligeaftakelingsfaseterechtgekomen.Ditprocesillustreertopduidelijkewijzedateen
omvormingsbeheervangelijkjarig (o.a.cultuur-)bos toteenkleinschalig
gevarieerdnatuurboseenbelangrijkezaakisbijhetnatuurbeheer.
Hoewelhetveeergeentoegangheeft,isdenatuurlijkeverjongingvan
bomenzeergering.Menzietechterwelzaailingenenkleinejuveniele
plantenvanvooralFagusenIlex,maardiewordenkortafgevretendoor
eengrotepopulatiedamherteninditgebied.Ineenkleineexclosurevan
15mx10m,goedafgerasterdmetdraadenkippegaas,komenveeljonge
beukenenhulstbomenvoor!Eenhogedamhertenstand (ikhebvernomendat

•16zeopeenplaats inNewForestwordenbijgevoerd)isduszeernadelig
voordenatuurlijkeverjongingvanbomen,wellichtnognadeligerdande
invloedvanalleenpaardenenrunderen (hoewelookdaarvandebegrazingintensiteitomnatuurbehoudsredenenwatminderzoumoetenzijn).
Buitendeexclosure isinhetbeweidebosookeengrootschaligeaftakelingvanhetbosteconstateren.HierligteentransectvanH.Koopen
hetproceswordtdusgoedgedocumenteerd.

4.3 BrauntonBurrows
BrauntonBurrows iseenvoorEngelandbetrekkelijkgrootduingebied
(kalkrijk)aandewestkustvanDevon,nabijhetplaatsjeBraunton,niet
vervanBarnstaple.In1966hebikditduingebieduitgebreidonderzocht
inhetkadervaneenstudiereisnaarEngelseduingebieden (Londo 1966).
Toenikerdezezomervoorheteerstweerterugkeerde,washetalsofer
nietsveranderdwas.Deduinvalleien (o.a.veel Epipactis

palustris

en

Juncus acutus) zagenermooiuitevenalsdekleurigeduingraslandenmet
o.a. veel Ononis

repens,

Galium verum en Thymus drucei.

Het staat in

sterkcontrastmetdeveranderingeninonzeduinendiesteedsmeerverruigen,vooralwaargeenbegrazingof (invalleien)eenmaaibeheer
plaatsvindt.Hetbezochteduingedeelte isvandeNatureConservancy,maar
wordttevensgebruiktalsmilitairoefenterrein.Terplaatse isgeen
begrazing.
VergelijkingvandeNederlandseduinenmetBrauntonBurrowsleidttot
devoorzichtigeconclusiedat 'natuurlijkeverruiging'tengevolgevan
afwezigheidvanbegrazingofmaaieneenlangzaamprocesisdatin
Nederlandsterkgestimuleerdwordtdoordeluchtverontreiniging.
DieisstelliginBrauntonBurrowsveelgeringerdaninhetNederlandse
duingebied.
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