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Introduktieedelhertin Zuid-Kennemerland

WOORD VOORAF
Het initiatief tot deze verkennende studie naar de mogelijkheden voor
introductie van edelherten in het Nationaal park i.o. Zuid-Kennemerland is
genomen door het Overlegorgaan en is uitgevoerd in opdracht van de
Directie Natuur, Bos, Landschap en Fauna van het ministerie LNV. In het
beheer- en inrichtingsplan (1993) wordt de introductie van edelherten in
het Nationaal Park Zuid-Kennemerland gezien als een verrijking van het
duin-ecosysteem. Daarnaast zou met de introductie van deze wilde herbivoor mogelijkerwijze tevens een bijdrage kunnen worden geleverd aan het
terugdringen van de verruiging en de verstruiking, een probleem waarvoor
de beheersinstanties in de Nederlandse kustduinen zich in toenemende
mate geplaatst zien. Met nadruk moet worden gesteld dat het onderzoek
op verzoek van het Overlegorgaan slechts een oriënterend karakter had en
dat, dientengevolge, aan tal van zaken nog geen aandacht kon worden
gegeven.
Deopdracht is uitgevoerd door het Instituut voor Bos-en Natuuronderzoek
in samenwerking met de Landbouwuniversiteit Wageningen, vakgroep
Terrestrische Oecologie & Natuurbeheer. Beide instanties werken ook in
het kader van het thans lopende Nationaal Bosbegrazingsonderzoek (19901995) nauw samen. Het voorliggende rapport stoelt voor een belangrijk
deel op kennis en ervaring met grote herbivoren die daar is opgedaan.
Eenwoord vandank is hier nogopzijn plaats. Enkeleduinbeheerders waren
bereid om ons mondeling informatie te verschaffen over de damherten in
het gebied, t.w. F. de Boer en mw. M. Janssen (Duin & Kruidberg,
Natuurmonumenten), Ing. P. Dhont (Stichting Het Nationale Park De
Kennemerduinen). De heer H. Verdonk (Gemeentewaterleidingen Amsterdam) wordt in het bijzonder bedankt voor zijn ondersteuning, ook in het
veld. We thank Ms. Maria Maia (Portugal) for her contribution on the
observations on habitat use and food choice of the fallow deer inthe dune
area. Christine de Jong (IBN-DLO/ LU Wageningen) wordt bedankt voor
haar zeer waardevolle assistentie bij het uitvoeren van de faecesanalyses.

dr. J. Veen
hoofd afdeling Dierecologie
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SAMENVATTING
Het duingebied gelegen in het Nationaal Park i.o. Zuid-Kennemerland lijkt,
gelet op deaanwezigheid vanvoedsel,dekking enwater, voor ruim de helft
van detotale oppervlakte een bijzonder geschikt biotoop voor het Edelhert.
De uiteindelijke geschiktheid van het gebied hangt in belangrijke mate af
van de wijze waarop het beheer van het Edelhert wordt geïntegreerd in het
totale terreinbeheer en in het bijzonder met de recreatieve ontsluiting van
het gebied. De introductie van het Edelhert kan als een verrijking van het
duingebied beschouwd worden.
Ten aanzien van de vraag of het uitzetten van eengroep edelherten tevens
bijdraagt aan het terugdringen van de verruiging en verstruiking in het
duingebied is deverwachting dat deeffekten vanedelherten beperkt zullen
blijven tot het slechts lokaal terugdringen van de verstruiking, waarbij de
omvang vandegroep uiteraard bepalend is.Voor wat betreft het terugdringen van de verruiging (c.q. vergrassing) zal op grond van de thans
beschikbare informatie de invloed van edelherten gering zijn.
Gegeven de situatie dat er in het Nationale Park i.o. Zuid-Kennemerland en
in de aangrenzende Amsterdamse Waterleidingduinen al sinds de 70-er
jaren damherten voorkomen, is het uiterst zinvol bij vervolgonderzoek de
aandacht in eerste instantie te richten op het gedrag en het functioneren
van de damherten. Ofschoon men behoedzaam dient om te gaan met het
maken van extrapolaties van Damhert naar Edelhert, kan een studie naar
terreingebruik en voedselkeuze van de damherten niettemin waardevolle
inzichten opleveren met betrekking tot de wijze waarop edelherten het
gebied zullen benutten.
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1. INLEIDING

Het Edelhert (Cervus elaphus L.) is van oorsprong inheems en kwam tot in
de 18eeeuw nogopuitgebreide schaalinde kustduinen voor. Overbejaging
zou een van de belangrijkste oorzaken zijn dat deze dieren in het verleden
verdwenen zijn. Ook andere grote zoogdieren is eendergelijk lot beschoren
geweest,t.w. deVos,het ReeenhetOerrund.Sindsenigedecennia komen
vossen enreeënweer in het duingebied voor, na introductie van enkele van
deze dieren in de 60-er jaren. Het Ree breidde zich na introductie in korte
tijd snel uit. Binnen een periode van ca. 10 jaar bestond de populatie uit
enkele honderden dieren (F. de Boer, pers. med.). Sinds de jaren 70 komt
ook het Damhert in de Kennemerduinen voor, nadat enige dieren ontsnapt
zijn uit een ingerasterd stukje duin (in het Spinnekoppenvlak) waar een
toenmalige beheerder enige damherten hield. Later zijn daar nog meer
beesten bijgekomen door ontsnappingen uit aan het duingebied grenzende
hertenkampen. Het Damhert heeft zich in tegenstelling tot het Ree nooit
sterk uitgebreid. Het afschot van damherten (vanaf 1972) heeft zich altijd
beperkt tot enige individuen per jaar en is vanaf 1981 gestopt (P. Dhont,
pers.med.).
Wat betreft het Edelhert, vormt inons landdeVeluwe het laatste refugium.
Ze leven daar binnen een duidelijk begrensd gebied en mogen dus op eigen
kracht geen nieuwe leefgebieden koloniseren (Hazebroek & Groot Bruinderink, 1994). Naast rasters, zijn er een groot aantal barrières tussen de
Veluwe en de kustgebieden, die het (voorlopig) onmogelijk maken dat
edelherten op eigen kracht de kustduinen kunnen bereiken. Sinds 1992
komen edelherten ook buiten de Veluwe voor in de Oostvaardersplassen
waar een groep van ca. 50 dieren is uitgezet, die in dit moerasgebied een
uitstekend leefgebied vindt en zich thans sterk aan het uitbreiden is.
Bij een introductie van het Edelhert in het betreffende duingebied wordt
allereerst beoogd het duinecosysteem completer te maken (Vertegaal &
Louman, 1993). In dit verband dient allereerst de vraag beantwoord te
worden of het duingebied thans een geschikt leefgebied vormt voor
edelherten. Daarnaast zou in de huidige situatie, waarin de beheersinstanties van het Nationaal Park i.o. Zuid-Kennemerland (NPZK) zich geplaatst zien voor het probleem van de zich sterk uitbreidende verruiging en
verstruiking,eenwilde herbivoor alshet Edelherteennuttigefunktie kunnen
vervullen bij het begrazen van het duinterrein en daarmee een bijdrage
kunnen leveren aan het terugdringen van de verruiging en verstruiking en
zodoende openheid en gevarieerdheid in de begroeïng kunnen bevorderen.
De verruiging en verstruiking is thans van een dermate omvang dat
aanwezige herbivoren zoals reeën en konijnen niet (meer) in staat zijn om
'het tij te keren'. Dit is dan ook de reden geweest waarom in een deel van
het terrein (het westelijk deel van Duin en Kruidberg en Midden-Herenduin)
sinds enige tijd extensieve jaarrond begrazing is ingesteld met Shetland
pony's, aangevuld met seizoensbegrazing door runderen.
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Het Overlegorgaan van het NPZK heeft het plan opgevat om een inventariserende studie te laten uitvoeren naar de mogelijkheden voor introductie
van edelherten in het betreffende duingebied (NPZK) en naar de gevolgen
die dit naar verwachting zal hebben voor de vegetatie.
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2. VRAAGSTELLING EN WERKWIJZE
Voorafgaande aan een eventuele introduktie van een groep edelherten in
het betreffende duingebied zouden tenminste de volgende vragen beantwoord dienen te worden:
- biedt het duingebied voor edelherten een geschikt biotoop?
- is het betreffende terrein van voldoende omvang opdat een gezonde
populatie zelfstandig kan voortbestaan?
- hoe zou de populatie beheerd dienen te worden (al of niet bijvoeren,
afschot, periodiek inbrengen van 'nieuw bloed', omgang met zieke
beesten, etc.)?
- zijn maatregelen alshet plaatsen vanwildrasters en/of het aanleggen van
wildroosters gewenst/noodzakelijk, ter voorkoming van schade aan
aangrenzende landbouwgebieden, resp.stedelijk gebied,of ter voorkoming van verkeersgevaarlijke situaties?
- welkegevolgen heeftdeintroductie vanedelhertenvoor reeds aanwezige
grote wilde herbivoren in het terrein, in dit geval Ree en Damhert?
- welke invloed heeft het recreatief gebruik van het terrein op het gedrag
en welzijn van de edelherten?
Zoals reeds eerder opgemerkt, worden in deze verkennende studie slechts
een tweetal vragen beantwoord:
a)vormt het betreffende duingebied thans een geschikt biotoop voor
edelherten?
b)zijn er van edelherten gunstige effekten te verwachten m.b.t. het
terugdringen van de verruiging en verstruiking, dit in vergelijk met de
effekten van gedomesticeerde herbivoren als pony of rund?
Overige (niet minder belangrijke) punten komen pas in een eventueel
vervolgonderzoek aan de orde.
Allereerst is devoedselecologie van het Edelhert bekeken invergelijking tot
Damhert, Ree, rund en paard. Hierbij is voor een belangrijk deel geput uit
experimenten die de afgelopen jaren zijn gedaan in het kader van het
Nationaal Bosbegrazingsonderzoek (op de Veluwse zandgronden), aangevuld met gegevens uit de literatuur. Vervolgens is het betreffende duingebied globaal geïnventariseerd m.b.t. geschiktheid als biotoop voor edelherten in termen van voedsel, dekking en water. Daarbij diende de Vegetatiestructuurkaart van het gebied als leidraad (zie bijlage 2).Vanwege de grote
overlap in voedselkeuze die in het algemeen gevonden wordt voor Edelhert
en Damhert is er zijdelings ook geprobeerd enige informatie te verzamelen
over de voedselkeuze van de damherten in de Kennemerduinen en in de
aangrenzende Amsterdamse Waterleidingduinen. Hieraan wordt een aparte
paragraaf gewijd (paragraaf 3.5).
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3. MENUKEUZEVAN HETEDELHERTINVERGELIJKINGTOTANDEREGROTE
HERBIVOREN
3.1 Het Edelhert als 'intermediate feeder'
leder type herbivoor heeft een soorteigen voedselstrategie met daaraan
gekoppeld een soortspecifieke invloed op de omgeving (Van de Veen & Van
Wieren, 1980). Op grond van pensmorfologie en -fysiologie zijn herkauwers
onder te verdelen in 'grazers' (roughage feeders), intermediate feeders en
browsers (concentrate selectors) (Hofmann et al., 1976). Edelherten worden evenals damherten aangemerkt als 'intermediate feeders' met een
tendens t o t gras eten.
De voedselkeuze van edelherten is vrij uitgebreid onderzocht (zie bijv.
Jensen, 1 9 6 8 ; Dzieçiolowski, 1 9 6 9 ; Clutton-Brock et al., 1 9 8 2 ; Petrak &
Steubing, 1985). In ons eigen land zijn voor leefgebieden op de Veluwe op
uitgebreide schaal gegevens verzameld door Van de Veen (1979) en Groot
Bruinderink et al. (in voorb.). In figuur 1 , die is gebaseerd op een groot
aantal literatuurgegevens, is op grond van het aandeel 'houtachtigen' en
'grassen' in het menu (gemiddeld over het gehele jaar) schematisch de
plaats aangegeven van edelherten ten opzichte van enkele andere grote
herbivoren (Van Wieren, in voorb.). Daaruit w o r d t duidelijk dat Edelhert en
Damhert voor w a t betreft hun voedselkeuze niet sterk van elkaar verschillen, met een relatief groot aandeel grassen in het menu. Reeën geven als
typische 'browsers' (fijnproevers) sterk de voorkeur aan eiwitrijk, vezelarm
voedsel (vruchten, knoppen, jonge uitlopers van grassen en kruiden) met
een groot aandeel houtachtigen in het menu. Het rund is evenals het paard
een uitgesproken 'grazer' met een groot aandeel ruwe vezels in het menu.
Een belangrijk criterium waarop het Edelhert haar menukeuze baseert is de
kwaliteit van het voedsel: eiwitrijk voedsel, met een relatief laag celwandgehalte, geniet daarbij de voorkeur. Dit is niet altijd en overal in voldoende
mate aanwezig zodat een omschakeling naar schraler voedsel soms noodzakelijk is. Als 'intermediate feeder' is het Edelhert hiertoe fysiologisch ook
in staat. De 'intermediate feeder' kent een flexibele verteringsstrategie,
waarbij een keuze tussen de extremen 'roughage feeder' en 'concentrate
selector' in zekere mate mogelijk is afhankelijk van het lokale en seizoensvariabele voedselaanbod.
3.2. Seizoensvariatie
Het menu van het Edelhert kent een sterke seizoensdynamiek die nauw
samenhangt met de fenologische toestand van de vegetatie. Van de Veen
(1979) onderscheidt 8 fenologische periodes. In het voorjaar en de zomer
domineren grassen het menu van edelherten. Vanwege de pensfysiologie
consumeren edelherten ook in de periode dat het aanbod hoogwaardig
voedsel groot is altijd in bepaalde mate (15-25%) ruwvoer (Van de V e e n ,
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1979). In de zomerperiode vormen bladeren en twijgen van struiken en
loofhout dan ook een ander belangrijk bestanddeel van het menu (Van de
Veen, 1979; Hearney & Jennings, 1983) naast grassen en kruiden. In het
najaar neemt het aandeel grassen af en wordt vervangen door andere
voedselbronnen. Inveel gevallen zijndit dwergstruiken. OpdeVeluwe blijft
Bochtige smele tegenwoordig echter een belangrijke voedselbron gedurendedegehele winter. NaaldenvandeGrovedenkunnendaarbijals aanvulling
dienen (Groot Bruinderink et al., in voorb.)
Vruchten zoals eikels zijn zeer geliefd en stellen edelherten in staat
vetreserves aanteleggenvoor dewinterperiode. Beukenootjes worden veel
minder gegeten (Groot Bruinderink et al., in prep). Belangrijk is tevens dat
op het moment waarop goed voedsel schaars wordt, op onze breedtegraad
in de loop van de winter, edelherten hun stofwisseling op een lager pitje
zetten, waardoor minder energie opgenomen behoeft te worden. Daardoor
kunnen de dieren 's winters per etmaal rondkomen met een lagere voedselopname dan 's zomers.
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3.3Voedselkeuze van edelherten inde duinen
Inde literatuur is slechts in zeer beperkte mate informatie voorhanden met
betrekking tot de voedselkeuze van edelherten in kustduingebieden. Een
voorbeeld is de studie van Jensen (1968), die in een Deens kustgebied
(Jutland) het menu van edelherten heeft vastgesteld. Debegroeing bestaat
hier voor tweederde uit geplante bosopstanden met overwegend Bergden
(Pinusmugo) en voor de rest uit open duingrasland en heide. De duinvegetaties zijn hier samengesteld uit soorten die kenmerkend zijn voor een arme
zure bodem en in dit opzicht slecht vergelijkbaar met de overwegend
kalkrijkeduinvegetaties uit het NPZK. Niettemin volgen hierde belangrijkste
konklusies betreffende de dieetkeuze van edelherten in dit gebied:
a) grassen (incl. Carex spp. en Luzula spp.) maakten zowel zomers als 's
winters ca 50% uit van het voedsel;onder degrassendomineerde Bochtige
smele.
b) kruiden maakten gedurende de zomerperiode (april-september) 20% uit
van het voedsel engedurende de winter minder dan 1 %; de belangrijkste
soort was Klaverzuring (Oxalis acetosella).
c) struikheide {Callunavu/garis) maakte 's winters ca.25% vanhet voedsel
uit, terwijl dit in de zomerperiode veel lager was (%).
d) naaldenvanconiferen (m.n.Pinus) werden met name inde winterperiode
geconsumeerd.
e) 'browsing' van loofhoutsoorten trad gedurende het gehele jaar slechts
in beperkte mate op.
f) de bast van bomen werd in beperkte mate gegeten met een aandeel dat
nooit hoger was dan 6%.
Voor duingebieden op kalkrijke bodems zijndus geengegevens voorhanden
voor wat betreft de plantensoorten die de edelherten hier als voedselbron
zullen prefereren. Echter, indien de meest algemeen voorkomende plantensoorten uit het NPZK aan de hand van beschikbare informatie worden
beoordeeld op hunvoorkomen inhet menuvanedelherten,dan kan worden
gekonkludeerd dat de meeste plantensoorten in principe door edelherten
gegeten kunnen worden (zie bijlage 1), waarbij de voorkeur voor bepaalde
plantensoorten uiteraard sterk afhankelijk isvan het seizoen.Vanuit datgenewat bekend isover devoedselpreferentie vanedelherten kandus zonder
meer gesteld worden dat het duingebied een rijk en gevarieerd voedselaanbod kent.
Op grond van de algemene inzichten indevoedselstrategie van edelherten,
zoals beschreven in voorgaande paragrafen, kan gesteld worden dat
gedurende het groeiseizoen grassen (incl. zeggen en biezen) een belangrijk
aandeel zullen hebben in het menu. In het (vroege) voorjaar kan Duinriet
hier een belangrijk aandeel in hebben maar dat zal vermoedelijk in de loop
van de tijd snel minder worden doordat de kwaliteit van Duinriet snel
afneemt. Indien in voldoende mate aanwezig, zullen grassen als Rood
zwenkgras. Schapegras, Echte witbol enverder raaigrassen en beemdgrassen de voorkeur genieten.
Het is nog moeilijk te voorspellen, waaruit het menu van edelherten
gedurende de winter zal zijn samengesteld. Op de Veluwe zijn 's winters
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Bochtige smele, Blauwe bosbes en Struikheide de belangrijkste voedselplanten (Groot Bruinderink et al., in voorb.). In het betreffende duingebied
komen deze voedselplanten niet of nauwelijks voor. Duinriet lijkt op grond
van beschikbare informatie geengeschikte voedselbron indewinter. Petrak
& Steubing (1985) vonden dat deconsumptie van Duinriet door edelherten
zich beperkte tot het voorjaar (april-mei). Zoals uit tabel 1 valt af te lezen
is Duinriet een kwalitatief slecht gras, met een hoog ruw vezelgehalte en
een laag eiwitgehalte. In vergelijking tot Duinriet is Bochtige smele in de
winterperiode van veel betere kwaliteit. Alleen in het vroege voorjaar is de
kwaliteit van Duinriet redelijk. Bijpony's daarentegen,is Duinriet gedurende
de winter wel een belangrijke voedselbron (Van Deursen et al. 1993).
Vermoedelijk zullen edelherten zichgedurende de winter voeden met eikels
(zolang de voorraad strekt), en verder met knoppen van struiken en
loofbomen, met naalden van dennebomen en met lang-groen blijvende
bladerenvan Dauwbraam engrassen,diebijzachtewinters ook veelalgroen
blijven. Ook het schillen van bomen behoort tot de reeële mogelijkheden.
Tabel1. Seizoensvariatie in dekwaliteit vanenkelegrassoorten (Petrak &Steubing,1985)
ruwevezels (%)
mrt mei jul sep
Calamagrostise.
Agrostis c.
Deschampsia f.
Moliniac.

42
29
26
19

23
17
20
15

35
29
31
28

34
23
29
33

Neiwit(%)

as-gehalte (%

mrt mei jul sep

mrt mei jul sep

0.6
0.9
1.1
1.7

2.1
4.8
4.4
-

1.7
1.8
1.0
1.9

0.8
0.6
0.5
1.0

0.9
0.9
0.7
0.5

6.2
8.1
4.5
6.6

3.4
5.9
3.0
5.7

3.2
5.1
4.7
6.4

3.4 Eventuele bottleneck's
Aangezien het duingebied gedurende hetgroeiseizoeneenrijken gevarieerd
voedselaanbod te zien geeft zalzicheeneventuele 'bottleneck' ten aanzien
van voedsel alleen in de winter/nawinter kunnen voordoen. Het is van
essentieel belang dat de edelherten in de nazomer en het najaar reservevoorraden in het lichaam kunnen aanleggen in de vorm van bijvoorbeeld
onderhuids-,darm-, nier- en beenmergvet. Het voorhanden zijn van een
goede voedselbron ineenmoeilijke periode, bepaalt bijeengoede benutting
inbelangrijke matedeconditie vandedieren inde nawinter. Het is gebleken
dat edelherten zeer efficiënt met de aangelegde vetvoorraden kunnen
omgaan. Eikels zijn bij uitstek het voedsel dat edelherten in staat stelt
vetvoorraden opte bouwen (Groot Bruinderink et al., in voorb.). Gezien het
op uitgebreide schaal voorkomen van mastproducerende zomereiken in het
gebied, vooral in de binnenduinrand, zal in de meeste jaren gedurende het
najaar endevroege winter geschikt voedsel inruime mate voorhanden zijn.
Indien ineenbepaaldjaar mast ontbreekt of inonvoldoende mate aanwezig
is zullen de edelherten zich vermoedelijk met grassen in leven kunnen
houden. We kennen in ons land in hoofdzaak zachte winters, waarbij veel
grassen groen blijven en in beperkte mate biomassa blijven produceren.
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3.5 Voedselkeuze van damherten in de duinen
Zoals in paragraaf 3.3 reeds werd aangegeven, is het nog geenszins zeker
welke plantenedelherten alsfavoriete voedselbron zullen kiezen gedurende
de verschillende periodes in het jaar. Geziendegrote overlap in menukeuze
die doorgaans gevonden wordt bij Edelhert en Damhert (fig. 1)is het zinvol
het menu van de damherten die al sinds de 70-er jaren in het NPZK en de
aangrenzende Amsterdamse Waterleidingduinen voorkomen nader te bestuderen. Daarmee is de afgelopen tijd een begin gemaakt. Momenteel
verblijft de grootste groep (40-45 beesten; H. Verdonk, pers.med.) in de
AW-duinen. De groep in het NPZK is kleiner en wordt geschat op 10-15
beesten (F. de Boer, pers. med.).
In de periode van 29 oktober tot 3 december (1993) is zowel in het NPZK
als in de AW-duinen faeces verzameld van damherten. Er is gekeken naar
het voorkomen van de verschillende voedselitems (herkenbaar aan de
soortspecifieke epidermis). Ofschoon men bij faecesanalyses enige voorzichtigheid moet betrachten bij het vertalen van het relatieve aandeel van
voedselplanten in de faeces naar hun aandeel in het opgenomen voedsel,
blijkt het hanteren van een marge van ca. 10% aanvaardbaar (Putman,
1984).
De resultaten zoals samengevat voor de twee gebieden in tabel 2, wijzen
uit dat in het najaar/vroege winter struiken een belangrijk deel uitmaken
van het menu van de damherten (32-35%) met Kardinaalsmuts als verreweg belangrijkste soort. Verder vormen eikels en kastanjes een heel
belangrijk bestanddeel (31-33%). 'Grassen'makenindezeperiode 19-20%
van het voedsel uit, waaronder Duinriet en Zandzegge met ieder slechts
1-2% . Belangrijkste grassoorten zijn Echte witbol en Rood zwenkgras.
Verder heeft indeAW-duinen Stekelvaren (Dryopteris spp.) indeze periode
een niet te verwaarlozen aandeel in het menu (ca. 10%).
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Tabel2. Relatief voorkomen vandebelangrijkstevoedsel-plantenindefaecesvandamherten in
de Kennemerduinen (KD) en in deAmsterdamse Waterleidingduinen (AW) in het late
najaarA/roegewinter (Maia,invoorb.).

Voedselplant

% aandeel in faeces

okt/nov

KD
nov/dec

AW
okt/nov

nov/dec

31

35

33

30

struiken
Kardinaalsmuts
Vogelkers fyVVi "
Meidoorn [$Mn'
Lijsterbes
Kruipwilg
Duindoorn

33
28
4
1
-

37
32
3
1
1
-

35
29
1
2
1
2
-

29
14
8
2
5
-

monocotylen
Echte witbol
Rood zwenkgras
Duinriet
Zandzegge
Gewoon struisgras
'gras'

22
10
3
2
1
6

17
11
4
1

16
4
5
2
2

25
14
2

1

+

+

3

9

_

+
+
+

2
2
-

+

2

1
1

7
5
2

16
14
2

12

10

7

-

vruchten
eikels/kastanjes

dicotylen
Echt Walstro
Brandnetel

mossen en varens
Stekelvaren
Mossen
overige

+
+

-

2

+

+

+

+
-

-

+

+ =%

N.b. De faeces is verzameld in de Kennemerduinen en Inde Amsterdamse Waterleidingduinen. Zowel in okt/nov als in
nov/deczijn opeen aantal achtereenvolgende dagenvan intotaaltenminste 10defaecaties keutelsverzameld,5 keutels
per defaecatieplaats. De keutelszijn pergebied, pertijdstipgepooled. Intotaal betrof het hierdus 4 mengmonsters.
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4 . GESCHIKTHEID V A N DE D U I N E N ALS LEEFGEBIED V O O R EDELHERTEN

4.1 Criteria bijde beoordeling
Bijdebeoordelingvandematewaarinhetgebiedgeschikt isvoor edelherten
is als criterium gebruikt de aanwezigheid van voedsel, water en dekking.

4.2 Voedsel
Goedevoedselbronnendiealscriterium hebbengediend bijde geschiktheids
beoordeling van het NPZK zijn geliefde monocotylen (Echte witbol, Rood
zwenkgras, Gewoon struisgras, Schapegras), Dauwbraam, bladeren, knoppen en twijgen van struiken (Meidoorn, Kardinaalsmuts, Kruipwilg) en
loofbomen (Hulst, Lijsterbes, Abeel, Eik, Beuk, Esdoorn, Spaanse aak,
Berk). Opslag van Grove den kan van belang zijn als wintervoedsel. De
kwaliteit van een aantal soorten was op het moment van onderzoek niet
bekend (Duindoorn, Duinroos, Liguster). In dit opzicht speelden deze
soorten dan ook geen rol bij de beoordeling van het gebied. De vegetatieeenheden die worden onderscheiden zijn gebaseerd op de bestaande
vegetatiestructuurkaart (bijlage 2). Ze worden besproken in volgorde van
voorkomen, de gradiënt van zeereep naar binnenduinrand.
Zand, mos- en helmvegetatie
Dit vegetatietype biedt weinig foerage en dekking en wordt daarom
ongeschikt geacht als biotoop voor het edelhert. Grote delen van het
middenduin en de hele zeereep vallen hieronder.
Laagstruweel en kruidenvegetatie
Deze vegetatietypen worden veelal gekenmerkt door een overvloedige
aanwezigheid van (patches) Kardinaalsmuts, Vogelkers, Meidoorn e.d. en
zijn al veel aantrekkelijker dan het vorige vegetatietype. Er treedt veel
menging op met het vegetatietype duindoornstruweel. Waar deze vegetatietypen worden aangetroffen op wat vochtiger ondergrond, bijvoorbeeld
in de omgeving van de Starreberg, verschijnt er meer breedbladig gras
tussen het Duinriet, waardoor het aantrekkelijker wordt voor edelherten.
Op de drogere gedeelten, bijvoorbeeld de omgeving van De Blink, bestaan
deze vegetatietypen overwegend uit een droge, schrale 'Carex-steppe' die
edelherten vermoedelijk weinig heeft te bieden.
Duindoornstruweel
Duindoornstuiken, in combinatie met het hier abundante Duinriet, maken
dit vegetatietype middelmatig tot niet aantrekkelijk voor edelherten. Vermoedelijk zijn Duinriet enook Duindoorn slechts indejonge fase gedurende
zeer korte tijd aantrekkelijk als voedselbron. Dit vaak zeer dichte vegetatie
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type is voor de mens moeilijk toegankelijk, waardoor de waarde voornamelijk zal zijn gelegen in het bieden van dekking en rust. De mengvorm
van dit vegetatietype met mosvegetatie, helmvegetatie, kruidenvegetatie
en laag struweel zoals voorkomt in de zeereep (Grote Pan, Ogenkuil,
Langerak) zal onaantrekkelijk zijn voor edelherten.
Hoog struweel
Dit vegetatietype biedt door struiksamenstelling enondergoei veel voedsel
en dekking en lijkt zeer geschikt voor edelherten, zeker wanneer de bodem
wat natter is, zoals in de omgeving van het Zeeveld.
Naaldbos (Corsicaanse-, Oostenrijkse- en Grove dennenbos)
Deondergroei bestaat veelal uit Duinriet en Zandzegge en in mindere mate
uit andere monocotylen (Schapegras, Rood zwenkgras) en Dauwbraam;
over het algemeen is de natuurlijke verjonging van dennen en van loofhout
in dit vegetatietype matig. Het doorzicht is hoog. De waarde van dit
vegetatietype voor edelherten is gering. Een gunstige uitzondering vormt
het Spinnekoppenvlak, waar veel opslag van Grove den aanwezig is, naast
Meidoorn, gras en Dauwbraam.
Loofbos
Het loofbos bestaat voor een belangrijk deel uit al wat ouder Eiken-Berkenbos, met mastproducerende Zomereiken. Dit vegetatietype biedt zeer ruim
voedsel aan edelherten in de vorm van bladeren, knoppen en twijgen. Van
groot belang isdaarnaast de hoeveelheid eikels welke wordt geproduceerd.
Indien er zoveel mast valt als in de herfst van 1993, en de dieren kunnen
er optimaal gebruik van maken,danzorgt alleen aldezevoedselbron ervoor
dat grote aantallen edelherten in de herfst en vroege winter in staat zullen
zijn ruime voorraden lichaamsvet aan te leggen. Aangezien deze vetvoorraden in de loop van de winter, nawinter en vroege voorjaar op zeer
efficiënte wijze worden aangesproken, lijkt van een echte 'bottleneck' in
de hoeveelheid beschikbaar voedsel, tengevolge waarvan grote, herbivore
zoogdieren met name in de nawinter en het vroege voorjaar in problemen
kunnen komen, in dit gebied in mastjaren geen sprake te zijn.
4.3 Dekking
Edelherten zijn herkauwers d.w.z. ze kunnen op plaatsen die goed voedsel
biedendebulkvan hunvoedselvergarenomdit later,zonodig opeenandere
plek,te herkauwen enteverteren.Omdit verteringsproces te optimaliseren
zijn plekken nodig waar rust heerst. Over het algemeen zoeken de dieren
hiervoor plaatsen waar devegetatie voldoende hoogende doorkijkbaarheid
voldoende laag is om dekking te bieden, doch ook de geaccidenteerdheid
van het terrein kan deze dekking bieden. In bergachtige streken zoeken de
edelherten juist vaak plaatsen op die wat meer luwte bieden, dus ook
gunstig zijn voor de thermoregulatie i.e. het energieverbruik.
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In midden- en binnenduin bieden bos en struweel in zeer ruime mate
dekking. Daarnaast biedt het gehele gebied, dat wil zeggen alle vegetatietypen met uitzondering van grote delen van de zeereep en het strand, door
zijn geaccidenteerdheid een scala aan potentiële rustgebieden voor edelherten.
4.4. Water
De aanwezigheid van water is voor edelherten een voorwaarde sine qua
non: 's zomers moeten de dieren kunnen drinken en afkoeling vinden; in de
herfst, de voortplantingstijd, is de beschikbaarheid van zoelen van groot
belang voor de mannelijke dieren.
In de behoefte aan water om te drinken en om te zoelen wordt in ruime
mate voorzien door de diverse meertjes welke in het gebied gelegen zijn.
Echter, in het voor edelherten meest geschikte gedeelte van het gebied,
het binnenduin, is de aanwezigheid van water beperkt.
4.5 Interactie met reeds aanwezige herbivore zoogdieren
Het betreft in dit geval konijnen, reeën en damherten. Konijnen en edelherten komen doorgaans overal naast elkaar voor en zo er al sprake is van
interactie dan is dat meestal in de vorm van facilitatie: beide soorten
foerageren op grazige vegetaties, houden deze in een jong groeistadium,
dus eiwitrijk en vezelarm.
Reeën zijn 'concentrate selectors', d.w.z. altijd uit op sappig, eiwitrijk
voedsel en veel minder geïnteresseerd in monocotylen dan het Edelhert. Er
is weliswaar altijd sprake van overlap in menukeuze, afhankelijk van het
seizoen 10 à 45% in de Veluwse situatie, doch de kans dat dit tot
voedselconcurrentie leidt is zeer klein en neemt af met het toenemen van
het assortiment waaruit kanworden gekozen. Dit laatste geldt tevens voor
de overlap in habitatgebruik.
De niche-overlap tussen Edelhert en Damhert met betrekking tot voedsel,
zal naar verwachting in het duingebied groot zijn. Op de Veluwe is voor
een periode in de jaren 70 een overlap in menukeuze gevonden variërend
van 40-93%, afhankelijk van het seizoen (Groot Bruinderink et al., 1988;
Groot Bruinderink & Hazebroek, in voorb.). In hoeverre een grote mate van
overlap zal leiden tot concurrentie om voedsel (of de meest geschikte
terreingedeelten) zal insterke mate afhankelijk zijn van de aantallen waarin
beide soorten voorkomen.
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5. IMPLIKATIES VOOR DE VEGETATIE
5.1 Gevolgen voor de verruiging
De verruiging in de duinen wordt in hoofdzaak veroorzaakt door Duinriet
en Zandzegge. De kwaliteit van beide soorten als voedsel is, met uitzondering van een korte periode in het voorjaar, gering. Jonge scheuten hebben
een relatief laag gehalte aan ruwe vezels en zijn rijk aan eiwitten. Indie zin
zullen beide soorten met name in het voorjaar door edelherten gegeten
worden (Petrak & Steubing 1985). Echter indien een duinrietvegetatie in
het voorjaar kort gehouden wordt door een groep edelherten ontstaat
daarmee een gunstige situatie voor een kleine grazer als het Konijn
(facilitatie). Deze kan het Duinriet in een jong groeistadium houden,
waardoor het over een langere periode in het jaar aantrekkelijk blijft voor
edelherten. Gunstige effekten van edelherten opduinrietvelden zijn daarom
op lange termijn geenszins uitgesloten, indien de kondities voor het Konijn
verbeteren als gevolg van de begrazing door de grote herbivoren. Echter,
in vergelijking tot een echte grazer als de pony, die gedurende het gehele
jaar Duinriet alsbelangrijkevoedselbron gebruikt (VanDeursenefal., 1993)
zalheteffekt vanedelherten beslistgeringer zijn.Ook runderen consumeren
veel Duinriet, zij het in mindere mate dan pony's. Op dezelfde wijze als er
facilitatie zou kunnen bestaantussen edelhert enhet konijn,zouden pony's
door begrazing Duinriet aantrekkelijker kunnen maken voor edelherten.
5.2 Gevolgen voor de verstruiking
Edelherten zullen in enige mate, afhankelijk van de groepsgrootte, invloed
uitoefenen op de verstruiking. Algemeen voorkomende soorten als Meidoorn, Kruipwilg, Vogelkers en Kardinaalsmuts worden in principe alle
gegeten.Voor Duindoorn isdit onzeker. Vermoedelijk wordt Duindoorn wel
gegeten, maar zal geen substantieel deel uitmaken van het menu. Aangezien edelherten in roedels voorkomen kunnen de effekten op de struikvegetatie pleksgewijze groot zijn, niet in de laatst plaats als gevolg van
mechanische beschadiging (vertrappen, vegen,e t c ) . Of de verstruiking op
gebiedsschaal kan worden teruggedrongen is grotendeels een kwestie van
aantallen. In vergelijking tot pony's zal het effekt van edelherten hier veel
groter zijn.
5.3 Gevolgen voor de bosverjonging
Aangezien houtige opslag een aanzienlijk aandeel kan uitmaken van het
menuvanedelherten,zaldebegrazingsdruk opdebosverjonging toenemen,
met name op de loofhoutverjonging. Dit effekt kan nog worden versterkt
als bosvegetaties gebruikt worden als dekking of als rustgebied. Het
omgekeerde zal optreden daar waar bosvegetaties een hoge recreatiedruk
kennen,zoals opdiverse plaatsen inde binnenduinrand het geval is (Jansen
et al. 1994). Met name zaailingen van een loofhoutsoorten als Zomereik
enBeukzijnfavoriet inhetmenuvanedelherten.Zaailingenvan naaldbomen
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worden slechts incidenteel begraasd. Ook het schillen vanjonge boompjes
in de winter kan ertoe leiden dat er minder bosverjonging van de grond
komt.
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6. KONKLUSIES EN AANBEVELINGEN
6.1 Konklusies
T.a.v. het duingebied als geschikt biotoop voor edelherten:
- Gelet op de aanwezigheid van geschikt voedsel, dekking en water kan
worden gekonkludeerd dat ruim de helft van de totale oppervlakte van
het Nationaal Park i.o. Zuid-Kennemerland een geschikt biotoop vormt
voor het Edelhert. De uiteindelijke geschiktheid van het gebied hangt in
belangrijke mate af van de wijze waarop het beheer van de edelherten
wordt geïntegreerd in het totale terreinbeheer en in het bijzonder met de
recreatieve ontsluiting van het gebied.
- Gedurende eengroot gedeelte van hetjaar biedt het betreffende duingebied in ruime mate gevarieerd voedsel. Eeneventuele bottleneck zal zich
naar verwachting dan ook alleen in het winter/nawinter kunnen voordoen. Echter, gezien hetopuitgebreide schaalvoorkomen mastproducerende eiken zullen edelherten doorgaans in staat zijn om voldoende
vetvoorraden op te bouwen voor de winter.
T.a.v. de effekten van edelherten op verruiging en verstruiking:
- Ofschoon nog geenszins vaststaat hoe voor de verschillende seizoenen
het menu van edelherten in het betreffende duingebied zal zijn samengesteld, lijkt het vooralsnog niet waarschijnlijk dat edelherten in belangrijke
mate kunnen bijdragen aan het op gebiedsschaal terugdringen van
verruiging en verstruiking.
- De verwachting is dat edelherten doornige struiken als Duindoorn (en
Meidoorn) die in belangrijke mate de verstruiking veroorzaken, slechts in
beperkte mate als voedselplant zullen benutten. Slechts door mechanische beschadiging (betreding, vertrapping) zal lokaal struweel worden
teruggedrongen, m.n. in gebieden waar edelherten rust en dekking
vinden. Wil men edelherten inzetten als middel tegen de oprukkende
verstruiking, dan vereist dit dichtheden die beslist op gespannen voet
komen te staan met de wens om ook ruimte te laten voor natuurlijke
bosverjonging.
- Ten aanzien van de verruiging zal de invloed van edelherten, zeker in
vergelijking tot bijvoorbeeld pony's, naar verwachting gering zijn, gezien
de matige kwaliteit van Duinriet (enZandzegge) alsvoedselbron voor het
Edelhert. De verwachting is dat ze Duinriet slechts in een beperkte
periode van het jaar (korte periode in het voorjaar) in bepaalde hoeveelheden zullen eten. Gedurende het groeiseizoen en de winter zal het
aandeel van Duinriet in het menu gering zijn. Opdenduur zou hier echter
wel enige verschuiving in kunnenoptreden,indienedelherten samen met
konijnen en/of andere grazers zoals pony's, ervoor kunnen zorgen dat
duinrietvegetaties over een langere periode in het jaar lokaal in een jong
groeistadium gehouden worden. Daar waar pony's de dichte mat van
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Duinriet doorbreken, zoals nu al het geval is in het gebied Duin &
Kruidberg en Midden-Herenduin, en Duinriet gedurende een groter deelvan het jaar in een jong groeistadium houden, zullen duinrietvelden
aantrekkelijker worden voor edelherten.

6.2 Aanbevelingen voor nader onderzoek
Terreingebruik en voedselkeuze
- Met betrekking tot hetterreingebruik endevoedselkeuze van edelherten
in het betreffende duingebied bestaan nog tal van onzekerheden. Een
vervolgstudie zou in eerste instantie gericht kunnen zijn en op de reeds
aanwezige damherten in zowel het NPZK als in de aangrenzende AmsterdamseWaterleidingduinen,omdat dit nuttige informatiezalopleveren
wat betreft voedselkeuze in relatie tot de seizoensvariatie in aanbod en
kwaliteit van voedsel. Met het onderzoek aan de damherten (terreingebruik en dieetkeuze) is vanaf het najaar 1993 al een bescheiden begin
gemaakt en het wordt ten zeerste aanbevolen dit onderzoek op korte
termijn voort te zetten,waarbij onder andere door middel van faecesanalyse inzicht kan worden verkregen over de voedselpreferentie van de
damherten inde beideduingebieden endezevergeleken kanworden met
andere grazers in het gebied, zoals Konijn, Ree, pony en rund.
- De kwaliteit van belangrijke voedselplanten in relatie tot het jaargetijde
zou ook in beeld moeten worden gebracht. Van de meest algemeen
voorkomende (potentiële) voedselplanten in het duingebied als Kardinaalsmuts, Duindoorn, Meidoorn,Abeel, Kruipwilg, Liguster, Duinriet en
Zandzegge is de voedselkwaliteit en de seizoensvariatie daarin nog
onvoldoende bekend.
Effecten op de vegetatie
- Er zal bekeken moeten worden welke gevolgen de introductie van een
groep edelherten zal hebben op de natuurlijke bosverjonging in het
gebied, in het bijzonder de binnenduinrand. Hier liggen heel konkreet
aanknopingspunten met het thans lopende Bosbegrazingsonderzoek,
waar middels een simulatiemodel getracht wordt voorspellingen te doen
m.b.t. bosverjonging onder invloed van een bepaalde (soortsspecifieke)
'begrazingsdruk'. Ook zal bekeken moeten worden wat de effeecten
zullen zijn op de meer kwetsbare vegetatie.
Gebiedsomvang
- Voorafgaande aan een beslissing tot introductie van edelherten, zou
bekeken moeten worden of in samenhang met het voedselaanbod en de
aanwezigheid van voldoende rustgebied, het gebied voldoende groot is
om plaats te bieden aan een volwaardige populatie edelherten.
Infrastructuur en recreatie
- Introductie van een groep edelherten zal zeker gepaard dienen te gaan
met het plaatsen van rasters langs de verkeerswegen die het gebied
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begrenzen (weg naar Bloemendaal) en langs de binnenduinrand. Verder
zal met betrekking tot de recreatieve zonering die het gebied kent
bekeken dienen te worden of bij de huidige situatie problemen zouden
rijzen met de aanwezigheid van voldoende rustgebieden voor de edelherten.
Begeleidend onderzoek
- Indien op termijn besloten zou worden tot introductie van een groep
edelherten in het gebied is het wenselijk en uiterst leerzaam dit gepaard
te laten gaan met begeleidend onderzoek.
- Introduktie biedt een unieke kans de effekten van introduktie op andere
soorten als het Ree, het Damhert én een kleine grazer als het Konijn te
bestuderen. Het zou tevens interessant zijn om te bekijken welke
interakties er optreden met de aanwezige pony's in Duin en Kruidberg,
in het bijzonder of hier sprake is van facilitatie.
- Verder kan door begeleidend onderzoek inzicht worden verkregen in het
terreingebruik en de voedselkeuze van edelherten in het duingebied.
- Middels exclosures van voldoende afmeting kan inzicht worden verkregen in de veranderingen die optreden als gevolg van de introduktie.
Daarbij kan ook gedacht worden aan selectieve rasters (wel/niet_
toegankelijk voor konijnen/reeën/damherten/edelherten).
- De grondwaterspiegel in het gebied zal de komende jaren gaan stijgen.
Welke gevolgen dit al hebben voor de kwaliteit van het leefgebied is
onduidelijk. Enerzijds is thans op diverse plaatsen waar de bodem wat
vochtiger is,te ziendat hier hetvoedselaanbod voor edelherten gunstiger
is.Anderzijds zaleenstijgingvandegrondwaterstand binneneen periode
van enkele jaren de verruiging en verstruiking van het gebied kunnen
vergroten (schokeffect). Nader onderzoek kanook opdit punt belangrijke
informatie opleveren.
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Bijlage 1.PlantensoortenmeteenalgemeenvoorkomeninhetNPZK.Aangegevenisofdeplanten
naar verwachting deelzullen uitmaken vanhetmenu vanedelherten.

Plantensoort

Gegeten

loofhout/struiken
Acer campestre
Acerpseudoplatanus
Alnus glutinosa
Betuia spp.
Carpinusbetulus
Castaneasativa
Clematisvitalba
Corylusavellana
Crataegusmonogyna
Euonymuseuropaeus
Fagussylvaticus
Fraxinus excelsior
Hedera helix
Hippophaerhamnoides
Ligustrum vulgare
Lonicerapericlym
Populus spp.
Prunusserotina
Quercusrobur
Quercusrubra
Rubusidaeus
Rubuscaesius
Salixrepens
Sambucusnigra
Sorbusaucuparia
Tilia cordata
UlmusSpp.
vruchten
eikels
„
beukenoMps^
naaldhout

*
+
+
+
*
+
*
*
+
*
+
+
+
?
*
*
?
+
+
+
+
+
+
+
+
*
*

+
+

Pinus sylvestris
Pinusnigra
Pseudotsuga menziesii
dwergstruiken
Callunavulgaris
Rosapimpinell.
Vacciniummyrtillus

+
?
+

Periode

Lit.ref

2
5
5
1,4,5,7
2
5
2
2
1

mei-sep

mei-sep

1,4
1
1

mei-aug
mei-sep
jan-apr/sep-dec

2
2
mei-nov
jan-sep/nov-dec
jan-dec
jan-dec
sep-oct
jan-dec

5
6
5
2,4
1
7
5
4
2
2

nov-mrt
nov-mrt
mrt-sept

5
5
4

jan-jul/nov-dec
jan-apr/sep-dec
jan-apr/sep-dec

6
1
1

jan-jul/okt-dec

6

jan-dec

6

IBN-rapport 080
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Bijlage 1.(vervolg)

Plantensoort

Gegeten

grassen, kruiden,etc.

(i

Agrostis capillaris
/
+
Arrhenatherum elatlus
?
Calamagrostisepigejos +
Carexspp.
+
Chamaerionang.
+
*
Cirsiumspp.
Corynephorus canescen»
Cynosurus cristatus
+
Dactylis glomerata
+
Deschampsia flexuosa +
Dryopteris spp.
+
Eupatorium cannabinurr,i *
Festuca ovina
+
+
Festuca rubra
*
Galiumodoratum
*
Geraniumrobertianum
Heracleumsphondylium *
Holcus lanatus
+
+
Juncus spp.
Lolium perenne
+
Luzula luzuloides
+
Molinia caerulea
+
Phalaris arundinacea
+
+
Poaspp.
Polygonatummultifl.
*
Stellaria holostea
*
+
Urticadioica
+
Viciahirsuta
*
Violaspp.

•

Periode

Lit.ref

/--f-«^-

jan-apr/jul-dec

1,3

apr-mei
jan-apr/jul-dec

4
1,7
5
2
7
1
1,7
6
7
2
1,7
7
2
2
2
5,7
1
1
4
3,4
4
1,3
2
2
5
7
2

feb-nov
jan-jun/dec
jan-dec

jan-dec

jan-dec
jan-apr/oct-dec
mrt-apr/juni/juli
apr-mei
mrt-mei
jan-mei/oct-nov

jun-jul

+ : gegeten door het Edelhert
?: geen informatie
*: geen informatie voor het Edelhert, maar wel gegeten door het Ree.
Referenties: 1Hearney &Jennings (1983); 2Picardera/.(1993); 3 Kerridge
& Bullock (1991); 4 Petrak & Steubing (1985); 5 Van de Veen (1979); 6
Groot Bruinderink et af. (in voorb.); 7 Jensen (1968)
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