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Samenvatting
In 1972 is op het Westerholt een begrazingsexperiment gestart met
het doel de aanwezige heide te behouden. Het 11 ha grote onderzoeksterrein bestond echter voor tweederde uit grasland, dat tientallen jaren in kuituur is geweest. De bedoeling was om op dit
ontginningsgrasland ook een heide(achtige)vegetatie te laten ontwikkelen. Buiten het raster worden andere beheersmaatregelen toegepast: hooien (maaien in juli en afvoeren van het gewas), bemesten
(50 kg N / h a ) , plaggen en niets doen. Het doel van dit onderzoek is
aan de hand van ruim honderd permanente kwadraten de veranderingen
in de vegetatie onder invloed van de verschillende beheersmaatregelen te kwantificeren en oecolgisch te interpreteren.
Uit het onderzoek is gebleken dat de heide door begrazing waarschijnlijk niet wordt behouden. Zowel in de soortenarme als in de soortenrijke heide neemt de vergrassing dusdanige vormen aan dat voor de
heide het ergste moet worden gevreesd. Bij niets doen treedt minder
snel vergrassing op. Maar bij deze beheersmaatregel bedreigt boomopslag de heidevegetatie. Indesoortenrijke heide zonder aktief beheer heeft de opslag van Betuia pubescens (zachte berk) de beide
heidesoorten geheel uit de vegetatie verdrongen. In het soortenarme
heidegedeelte zonder beweiding neemt de boomopslag (nog) geen zorgwekkende vormen aan. Ook plaggen en vervolgens beweiden levert niet
het gewenste resultaat op. Ook hier bedreigt vergrassing (door Molinia caerulea (Pijpestrootje)en Agrostis stol/ten (Struisgras))
de heidevegetatie.
In het ontginningsgrasland van het Westerholt is nog geen ontwikkeling naar een heide(achtige)vegetatie te bespeuren. Wel is op de
graslandgedeelten die intensief worden begraasd een duidelijke verschraling waar te nemen. In het vochtig grasland neemt de verschraling toe volgens de reeks: beweiden, hooien en plaggen. Dezelfde
beheersmaatregelen geven in het droge grasland vrijwel hetzelfde
effekt. Wanneer de verschraling zo ver gevorderd is dat weer een
heide(achtige) vegetatie ontstaat is op dit moment onduidelijk. Het
moment dat de nutriëntentoestand van de bodem een gunstig nivo bereikt kan misschien nog jaren duren. Dit pleit dus voor langlopende
experimenten.
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De soortenrijkdom van de vegetaties schijnt sterk te worden beïnvloed door de hoeveelheid strooisel. De gedeelten die intensief worden begraasd (droog en vochtig grasland)nemen toe in soortsdiversiteit, hoewel de laatste jaren weer een afname te bespeuren valt.
Ook hooien en plaggen geeft over het algemeen aanleiding tot een
hogere soortsdiversiteit. De soortenrijkdom van het beweide gedeelte dat weinig wordt beïnvloed (nat grasland en grasland met stagnerend water)neemt af omdat in deze vegetaties veel strooisel wordt
gevormd. Het feit dat soortsdiversiteit en hoeveelheid strooisel
gekorreleerd zijn is ook gebleken in demikro-patronen in het beweide vochtige grasland. In de elementen met minder strooisel ligt
de soortenrijkdom hoger dan in de elementen met veel doodmateriaal.
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HOOFDSTUK 1

INLEIDING.

1.1. Algemeen
In het begin van deze eeuw waren er in ons land nog talloze grote
heideterreinen. Door de potstalkultuur, die in de tiende eeuw ontstond werden de terreinen in stand gehouden. Overdag trokken herders met schaapskudden de heide op. 's Avonds keerden zemet de
schapen terug naar de potstallen. De,in de potstallen geproduceerde,
mest werd vermengd met geplagde heide en diende als zodanig voor de
bemesting van de essen (akkerbouwgronden).Door het plaggen trad verjonging van de heide op.Door het toegepaste systeem bleef de heidevegetatie in goede konditie. Naast het plaggen werden ook wel stukken gebrand, wanneer de heide door veroudering in konditie achteruit ging.
Door deontginning in de twintigste eeuw tot akkers en weilanden
verdween meer dan negentig procent van de oppervlakte heide. Deze
geschiedenis heeft ook plaatsgevonden op het Eexterveld in Drente.
Rond 1900 was het Eexterveld, dat ingesloten wordt door de dorpen
Anderen, Eext en Anloo, een aaneengesloten heideterrein met een vaak
zeer rijke flora. Door de ontginning zijn maar weinig heidefragmenten overgebleven.
Op het onderzoeksterrein het Westerholt, dat zijn naam dankt aan
het ernaastgelegen bronbos,is tweederde van het terrein in kuituur
gebracht (van Wieren 1977). Deze grond werd aanvankelijk gebruikt
voor het uitoefenen van zowel akkerbouw als veeteelt. Na een aantal
jaren werd ook het akkerbouwgedeelte ingezaaid met gras, waarschijnlijk omdat de oogsten op de arme gronden tegenviel. De graslandvegetatie van het Westerholt is enkele tientallen jaren in kuituur
geweest. In dejaren zestig werd men er bij het Staatsbosbeheer
van doordrongen om de nog aanwezige heidefragmenten te behouden.
Daarom werd overgegaan tot het aantrekken van de desbetreffendepercelen inklusief het ontginningsgrasland. Het doel dat het S.B.B,
zich stelde bij het beheer van het Westerholt was het volgende:de
aanwezige heide moest worden behouden en op het ontginningsgrasland
moest zich weer een heide(achtige)vegetatie ontwikkelen (gedachtenplan S.B.B. 1965). Om deze doelstelling te bereiken werd in 1972
een begrazingsexperiment opgezet waarbij een oppervlakte van circa
11 ha werd omrasterd. Op dit terrein, dat voor éénderde uit heide
en voor tweederde uit grasland bestond, grazen 'szomers ongeveer

veertig Schoonebeeker schapen (inklusief lammeren) en 'swinters
ongeveer vijfentwintig.
Buiten het raster worden andere beheersmaatregelen toegepast.Zodoende bestaat demogelijkheid om het beweide grasland te vergelijken met hooien (maaien en afvoeren in juli), bemesten (50kg N/ha)
en plaggen/hooien. Naast het beweiden van de heide worden toegepast:
niets doen en plaggen/beweiden (Bakker 1978).
De toegepaste beheersmaatregelen verschillen echter in demate
waarin zij nutriënten aan het systeem onttrekken. Uit veldproeven
2
is gebleken dat bij hooien meer mineralen (per gram/m )worden afgevoerd dan bij begrazinq het geval is (Vreugdenhil &van Wieren 1979;
Bakker 1978). In onderstaande tabel zijn ook niets doen en plaggen
in het schema geplaatst,maar dit is uit theoretische overwegingen
geschiedt (Bakker 1978).

weinig

Niets doen
Beweiden: een gedeelte van de standing erop wordt
verwijderd; een gedeelte van de nutriënten komt
in het systeem terug in de vorm van mest enurine,
Hooien: de standing erop wordt geheel verwijderd.

veel

Plaggen:naast de vegetatie wordt ook de humuslaag verwijderd.

Tabel 1:mate waarin de beheersmaatregelen nutriënten aan hetsysteem onttrekken.

Een vergelijking tussen maaien en beweiden op grond van bodemanalyses
heeft aangetoond dat het K-gehalte bijmaaien lager ligt dan bijbeweiden. Ook is soms bijmaaien een lagere pH en een lagere P-gehalte
aangetroffen (Wind 1980;Van den Bergh 1979;Schulz 1974). Op het
Westerholt is een dergelijk verschil tussen nutriënten in de bodem
nog niet aangetoond (Bakker 1978).
Toch kan op grond van het bovenstaande worden verwacht, dat een
beheersmaatregel, die veel nutriënten aan het systeem onttrekt, het
snelst leidt tot verschraling in de vegetatie. Theoretisch gezien
zou plaggen het snelst tot verschraling moeten leiden,gevolgd door
hooien, beweiden en tenslotte niets doen.
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Hoewel zojuist is verondersteld datmaaien sneller tot verschraling
zal leiden dan beweiden heeft ook dit laatste zijn voordelen. Beweiden geeft in demeeste gevallen namelijk een grotere differentiatie
dan maaien (Klapp 1965;Oosterveld 1975; Harper 1977). Debeheersmaatregel maaien is een uniforme ingreep: overal gebeurt hetzelfde.
Dit is in tegenstelling met beweiden. Bij beweiding worden sommige
delen meer beïnvloed dan andere. Oosterveld (1979)vindt bijbeweiding van grote terreinen dat slechts een klein oppervlakte sterk
wordt beinvloed, terwijl grote delen van het terrein nauwelijks
worden beinvloed. Zeevalking &Fresco (1977)vinden in een duingrasland dat een matige begrazingsintensiteit leidt tot een hogere soortenrijkdom dan een lage of een hoge intensiteit.
Lokale overbegrazing kan tot gevolg hebben dat soorten met een relatief gering regeneratievermogen niet meer voorkomen (Huston 1979).
Andere planten, zoals rozetplanten,kunnen van dergelijke situaties
juist profiteren (Klapp 1965,1971). Onderbegrazing kan leiden tot
uitbreiding van niet of weinig gegeten soorten (Klapp 1965,1971).
Uit literatuur is bekend dat soorten als Ouncus effusus en Agrostis
tenuis niet graag door schapen worden gegeten (Jewell 1974-). Door
hetmijden van deze soorten als voedselbron ontstaat op het Westerholt een grofkorrelig vegetatiepatroon met elementafmetingen van
enkele tientallen meters. In deze elementen met weinig begrazing
onstaat een hoge en dichte vegetatie met veel strooisel (Bakker e.a.
1983).
In een vegetatie met een hoge biomassa en een ophoping van strooisel
komen meestal maar weinig soorten voor (Grime 1978,1979; Willems
1980,1983; Silvertown 1980).
Naast het beschreven grofkorrelig patroon ontstaat op het Westerhólt in het beweide gedeelte ook een mikro-patroon met elementen
van ongeveer 1m .Naast kort afgevreten stukken (korter dan 5cm)
komen elementen voor met een hogere vegetatie (hoger dan 10cm).
Dit patroon bleef gedurende drie jaar vrijwel stabiel (Van Wieren
e.a. 1983).

1.2. Vraagstelling
Op het Westerholt zijn over het gehele terrein een groot aantal
permanente kwadraten (111 p.q.'s)uitgezet en jaarlijks opgenomen
om de veranderingen in detail vast te leggen. Het doel van dit
onderzoek is deze veranderingen in de p.q.'s tekwantificeren en
oecologisch te interpreteren.
Daarbij is de volgende vraagstelling gehanteerd:
1 -hoe verandert de vegetatie van de verschillende vegetatietypen onderinvloed van de verschillende beheersmaatregelen?
a)neemt de soortsdiversiteit (aantal soorten/p.q.)toe?
b)nemen de dominante soorten in bedekking af (equitabiliteit)?
c)in hoeverre gaat de vegetatie afwijken van de beginsituatie (dissimilariteit)?
- blijft de heide onder beweiding behouden en is op deaangrenzende kultuurgronden al een ontwikkeling te zien tot het vormen
van een heide(achtige)vegetatie?
2 a)vegetatie als indikatie voor nutriëntentoestand
- treedt op het voormalige kultuurgrasland verschraling*
op?
- treedt in de heide verrijking op?
b)vegetatie als indikatie voor struktuur
- hebben de verschillende beheersmaatregelen invloed
op de groeivormen?
- is er verschil in diversiteit (aantal soorten/p.q.en
equitabiliteit)tussen de verschillende elementen binnen het patroon d.w.z.in delen met een hoge begrazingsintensiteit en in delen met een lage intensiteit?
- hoe onstaat het patroon?

* Onder verschraling wordt hier verstaan: een toename van desoorten, die voorkomen bij een lage nutriëntentoestand van de bodem en
een afname van de soorten, die voorkomen bij een hoge nutriëntentoestand. Dit opgrond van wat Kruyne e.a. (1967), Klapp (1965)en
Ellenberg (1974-)reeds vonden over de relatie tussen plantensoorten
en nutriëntentoestand van de bodem.

HOOFDSTUK 2

METHODEN

2.1. Indeling p.q.^s in subsets
Bij dekartering in 1977 is de graslandvegetatie ingedeeld in
vier typen. Dit is geschiedt op basis van de waterhuishouding
(Dallinga &Tjaden 1981; Dallinga e.a. 1982):
gem. grondwaterstand
in dewinter 77/78
1)droog grasland
2)vochtig grasland

<-35
tussen -35 en0

3)nat grasland

ca0

4-)grasland met stagnerend water

>0

dominante soorten in
deuitgangssituatie
Holcus lanatus,Lolium
perenne, Poa pratensis
Holcus lanatus, Lolium
perenne, Poa pratensis
Holcus lanatus, Lolium
perenne, Carex nigra
Agrostis stol/ten, Carex
nigra, Ouncus effusus

De heide is ingedeeld op basis van de soortenrijkdom
1)soortenarme heide
2)soortenrijke heide
Uit fig 1 blijkt dat vochtig grasland het grootste aandeel van het
grasland vormt. 3ij dekartering in 1972 zijn droog en vochtig
grasland echter niet gescheiden in verschillende vegetatie-eenheden.
De indeling van de permanente kwadraten (p.q.'s)is dan ook gebaseerd op de gegevens van 1972 wat betreft nat grasland, grasland
met stagnerend water, soortenarme heide en soortenrijke heide.Voor
de indeling van droog en vochtig grasland is gebruik gemaakt van
de gegevens uit 1977.
In de soortenarme heide zijn Calluna en/of Erica en soms ook Molinia
de abundante soorten. Daarnaast ziet men er af en toe Carex nigra,
Scirpus cespitosus en Betuia. De soortenrijke heide komt vooral
voor op de relatief sterk hellende delen en vormt de overgang van
de soortenarme heide naar het berken-wilgenbos. Naast Erica, Molinia en in mindere mate Calluna als de abundante soorten wordt de
soortenrijke heide gekenmerkt door het veelal plaatselijk voorkomen
van typische heidesoorten. In 1977is het grootste deel van de heide gekarteerd op bedekkingen van grassoorten (Molinia caerulea)
en kruiden (fig1 ) .

BOS

Droog grasland

|

Vochtig grasland

Nat grasland
Grasland met stagnerend water

ES

Soortenarme
heide

°En.
°o o

Po°d

X *

Soortenrijke
heide
Heide,gekarteerd op
bedekking van grassen en kruiden

50 m.

Fig 1:Vereenvoudigde vegetatiekaart van het proefterrein in
1977 (naar Dallinga &Tjaden 1981).
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Verreweg het grootste deel van het 11 ha grote proefterrein wordt
beweid, waarbij het raster zodanig is geplaatst, dat vergelijking
mogelijk wordt tussen verschillende beheersexperimenten. In fig2
isweergegeven welke experimenten worden uitgevoerd en op welke
plaats.
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Fig. 2. Ligging en aard vandeexperimenten(ziefig. 1vooreen overzicht).

Ook achter in het terrein wordt ter vergelijking met de beweide
situatie op een stukje heide niets gedaan.
Nemen we nu naast de indeling in oorspronkelijke vegetatietype
ook de beheersmaatregelen in ogenschouw dan ontstaan 15subsets.
Tabel 2geeft een overzicht van deze subsets met het aantal p.q.'s
dietot desubsets behoren (zie ook bijlage1 ) .
2.2. Kwantificeren van veranderingen in de p.q.'s
In 1972 zijn ruim honderd p.q.'s van 2 x 2 meter uitgezet, die
jaarlijks worden opgenomen. Van 1972 t/m 1976 zijn de opnames verricht volgens demethode van Braun-Blanquet (Westhoff &van der
Maarel 1973). Daarna is overgestapt op de decimale schaal volgens
Londo (1976,1978). Met de laatste methode kunnen de resultaten
beter worden verwerkt. Om de gegevens te vergelijken zijn de BraunBlanquet-waarden als volgt getransformeerd naar de decimale schaal
r =1
+ =2
1 =4
2a = k
2 b =10

2 =10
3 =40
4 =60
5 =90

GRASLAND:
aantal p.q.'s
Droog grasland

- beweiden
- hooien

12

- bemesten/hooien
- plaggen/hooien
Vochtig grasland - beweiden
- hooien
- plaggen/hooien

2

Nat grasland - beweiden
Grasland met stagnerend water
- beweiden
- hooien

HEIDE:
Soortenarme heide

beweiden
niets doen
plaggen/beweiden

Soortenrijke heide - beweiden
- niets doen

11
3
5
12
2
109

Tabel 2.Overzicht van de 15subsets.

Bij het opnemen van de p.q.'s ontstonden vaak moeilijkheden bij het
schatten van de bedekkingen van Agrostis stolonifera en A. tenuis.
Het onderscheiden van twee afzonderlijke planten ismeestal niet
eenvoudig. Het schatten van bedekkingen in p.q.'s waarin beide
soorten naast elkaar voorkomen is echter onmogelijk, omdat deplanten op het oog niet zijn teonderscheiden. In feite zou een grote
steekproef moeten worden getrokken om het aandeel van beide planten
te schatten. Dit wordt in depraktijk echter zelden gedaan. Daarom
zijn bij de verwerking van de resultaten de bedekkingen van
Agrostis stolonifera en A. tenuis samen genomen.
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Om de effekten van de verschillende beheersmaatregelen op deverschillende typen na te gaan is onderzocht hoe de vegetatie verandert in aantal soorten, equitabiliteit en dissimilariteit. Voor
deze grootheden is eerst per opname het aantal soorten, de equitabiliteit en de dissimilariteit bepaald. In een subset zijn vervolgens per jaar de gemiddelden van de opnamen berekend.
Om de veranderingen in bedekkingen teonderzoeken is per jaar een
gemiddelde opname gemaakt. In een bepaald jaar worden de bedekkingen per soort van alle p.q.'s van een subset opgeteld en gedeeld
door het aantal p.q.'s. Doen we dit voor alle tien jaren dan krijgen
we een beeld hoe de bedekkingen van de soorten in een subset gedurende de tien jaar veranderen.
Het verschijnen en verdwijnen van soorten in een subset is gedefinieerd door de volgende kriteria. Een soort wordt verondersteld te
zijn verschenen wanneer deze voor het eerst in het derde jaar (of
later)wordt gesignaleerd. De soort mag eventueel 1jaar ontbreken.
Wordt alleen een soort in het laatste jaar waargenomen dan wordt
deze buiten beschouwing gelaten. Dekriteria voor het verdwijnen
van soorten is analoog gedefinieerd (Van Duuren e.a. 1981).
Met het gemiddelde aantal soorten per opname gaan we deveranderingen inCX-diversiteitna.Maar diversiteit kan ook worden uitgedrukt in equitabiliteit. Deze maat geeft aan in welke mate deverdeling van de soorten het theoretisch maximum bereikt. Maximum diversiteit is bereikt wanneer alle soorten in dezelfde bedekking
voorkomen (Pielou 1966). Pielou gebruikt de relatieve ShannonWeaver-formule

-Z p. logp./log

H'/H
max

i=l

p. = relatieve bedekking
s = aantal soorten
De vergelijking van Shannon/Weaver is afhankelijk van het aantal
soorten. Delen we dit geheel door log s dan verkrijgen we een relatieve maat voor de equitabiliteit, die onafhankelijk is van het
aantal soorten. De berekeningen zijn met dekomputer uitgevoerd.
Uit de resultaten valt af te leiden of de vegetatie wordt gedomineerd door één of twee soorten of dat de soorten meer gelijkmatig
zijn verdeeld.
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Om wat meer inzicht te verschaffen omtrent de gegeven formule volgen hier enkele voorbeelden:

Soort
Soort
Soort
Soort
Soort
Soort
Soort
Soort
Soort
Soort

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

H'/H

.91
.01
.01
.01
.01
.01
.01
.01
.01
.01
.217

.46
.46
.01
.01
.01
.01
.01
.01
.01
.01
470

.31
.31
.31
.01
.01
.01
.01
.01
.01
.01

.235
.235
.235
.235
.01
.01
.01
.01
.01
.01

.15
.14

.03
.01

.10
.10
.10
.10
.10
.10
.10
.10
.10
.10

.613

.711

.869

1.000

.13
.12
.11
.10
.09
.08

max
Tabel 3. Voorbeelden van equitabiliteitswaarden van opnamen met
tien soorten.
De equitabiliteitsschaal loopt van 0,000 tot 1,000.
In hoeverre de vegetatie binnen dep.q.'s verschilt met de beginsituatie in 1972 wordt bekeken aan de hand van dissimilariteitsberekeningen. Er bestaan verschillende formules voor het berekenen
van de dissimilariteit,maar in dit onderzoek is gekozen voor de
dissimilariteitvan So'rensen (1948):
D(a,b)= (1

2c
a +b

)x100%

a =totale bedekking van opnamea
b=totale bedekking van opnameb
c = som van de bedekkingen van de overeenkomstige
soorten
Om de verschillen te vergroten is op de bedekkingen van de soorten
eerst een worteltransformatie toegepast. Ook de berekeningen van
de dissimilariteit zijn uitgevoerd perkomputer.
Wanneer opname aen opname bidentiek zijn dan is c=a=b. We vinden
voor de dissimilariteit 0%. Wanneer opname aen opname bgeen enkele soort gemeen hebben dan volgt hieruit dat c=0; de dissimilariteit wordt dan 100%.De range waarbinnen de resultaten vallen is
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dus van O tot100%.
Om een beeld te vormen hoe de vegetatie van jaar op jaar verandert
isnaast de dissimilariteitsberekeningen ten opzichte van 1972 ook
steeds de dissimilariteit van de opeenvolgende jaren bepaald. Beide gegevens geven het totaalbeeld in welke mate de vegetatie verandert.
2.3. Oecologische interpretaties van de veranderingen
Om na te gaan of er verschraling optreedt wordt allereerst uitgezocht wanneer de soorten van een subset een maximale bedekking vertonen. Dit geschiedt met behulp van Spearman's rangkorrelatiekoe'fficiënt. Deze methode werkt als volgt (Van Duuren e.a. 1981): bij
de berekening van de gemiddelde opnamen van de verschillende subsets zijn voor alle soorten de gemiddelde bedekkingen per jaar berekend. De gemiddelde bedekkingen over de periode 1972 - 1981 leveren tien waarden op. Deze tien waarden krijgen rangen toebedeeld:
de hoogste waarde krijgt een tien, de laagste een 1.
Vervolgens worden er tien standaardreeksen opgesteld:
- een konuinue toename in bedekking (1,2,3,
,10)
- een kontinue afname in bedekking (10,9,8,
,1)
- een kontinue toename in bedekking, gevolgd door een kontinue
afname met een maximale bedekking in jaar 2(t/m 9)
Op dekomputer zijn dekorrelaties bepaald tussen de gevonden reeks
en de tien standaardreeksen m.b.v. Spearman's koëfficiënt:
R

= 1-S

P
M

6

^d-e) 2
i 2 i •*

n(n -1)
d - rangnummer van gevonden reeks
e =rangnummer van standaardreeks
n =10
Bij deze eenzijdige toets werd een signifikantienivo van 5%gehanteerd. Wanneer de gevonden reeks met meerdere standaardreeksen
signifikant was gekorreleerd dan werd de soort gerekend tot die
standaardreeks met welke hij de hoogste korrelatie vertoonde. De
soorten kunnen grofweg opgedeeld worden in vier groepen:
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Rel. bedekking

I Optimum in jaar 1 - 3
II

<•

4-7

III

..

8-10

IV Niet s i g n i f i k a n t

Fig 3. Indeling van de soorten op basis van de bedekkingskarakteristiek.
Alle soorten in een subset kunnen op deze wijze ingedeeld worden
in vier klassen. Van deze soorten is uitgezocht of ze op grond van
bestaande literatuur gerekend kunnen worden tot de schrale of de
rijke soorten. De soorten geven op deze manier een indikatie omtrent denutriëntentoestand van de bodem. Een aantal auteurs heeft
namelijk de relatie onderzocht tussen het voorkomen van plantensoorten en denutriëntentoestand in de bodem.
Sommige auteurs hebben hierbij gekeken naar de stikstoftoestand van
de bodem; andere hebben echter defosfor- en/ofkaliumtoestand bepaald. Ook de schalen, die de verschillende onderzoekers gebruiken,
stemmen niet overeen. Kruyne e.a. (1967)hebben gelet op de P- enKtoestand van de bodem en gebruiken een schaal van -100 tot+100.
Ellenberg (1974)en Klapp (1965)geven echter de relatie met de
stikstoftoestand in de bodem. Ook deze beide Duitse onderzoekersgebruiken een verschillende schaal. Ellenberg deelt de soorten in op
een schaal van 1tot 9, terwijl Klapp gebruik maakt van een schaal
van 1tot 5. Ook geven de auteurs geen grens aan tussen arme en
rijke soorten.
De schalen kunnen niet op het oog ingedeeld worden. Bij bestudering
van de schaal van Kruyne bleek al snel dat de soorten onevenredig
waren verdeeld: in dekategorie -100 tot 0kwamen veel meer soorten
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voor dan in dekategorie van 0 tot +100. Soorten, die bekend
staan als arme soorten vallen in de schaal -100 tot -90,maar
soorten, die bekend staan, dat ze voornamelijk onder zeer rijke
kondities groeien, behaalden hoogstens waarden van +50.Daarom
is de schaal van Kruyne in twintig delen van tien eenheden onderverdeeld. Vervolgens is een frequentieverdeling gemaakt door van
alle soorten, die op het Westerholt voorkomen en voorkwamen, te
turven waar ze op de schaal terechtkomen. Dit is ook voor deschalen van Ellenberg (opgedeeld in 9 eenheden) en Klapp (opgedeeld in
5 eenheden) gedaan. Op grond van deze frequentieverdelingen zijn
drie kategorieën onderscheiden: arme (schrale) soorten, rijke soorten en een middengroep. De grenzen zijn arbitrair gekozen en wel
op een zodanige wijze dat het percentage arme soorten, rijke soorten en demiddengroep bijalle drie schalen ongeveer gelijk was.
Omdat bij de frequentieverdelingen bleek dat de schalen van Kruyne
voor P- en K-toestand weinig verschilden is gekozen voor één van
beide, in dit geval de P-toestand.
Arm (-) Midden (+)
Kruyne
(1967)

Fosfortoestand
Schaal
-100/-41 -40/0
1/100
Aantal soorten (%) 45(42,9%) 34(32,4%) 26(24,7%)

Ellenberg Stikstoftoestand
(1974)
Schaal
Aantal soorten(%)
Klapp
(1965)

Rijk (+)

Stikstoftoestand
Schaal
Aantal soorten(%)

1-3
4-6
7-9
48(42,5%) 36(31,8%) 29(25,7%)

1-2
3
4-5
57(47,1%) 30(24,8%) 34(28,1%)

Tabel 4. Overzicht.
Bij deindeling van de soorten blijkt dat dearme soorten oververtegenwoordigd zijn (tabel 4 ) .Maar dat zou ook kunnen worden
verwacht, wanneer in ogenschouw wordt genomen, dat er op hetWesterholt naast de heidesoorten o.a. relatief veel soorten voorkomen
van de geslachten Ouncus en Carex.
Op grond van tabel 4kan nu elke soort worden ingedeeld. Indeling
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kan echter plaats vinden volgens de schalen van drie auteurs.Daardoor kan een soort in verschillende kategorieen terechtkomen. Bovendien geven de auteurs niet voor alle soorten waarden op.
Op het Westerholt zijn tot nu toe 158 soorten in de p.q.'s aangetroffen. Voor 74 soorten geven alle auteurs een waarde. In 55%van
deze gevallen worden de planten op grond van de schalen in dezelfde
kategorie ingedeeld. In de andere gevallen wordt gebruik gemaakt
van de regel:demeeste stemmen gelden,waarbij 1klasse verschil
mag optreden. Wanneer echter een soort volgens de ene auteur arm
wordt genoemd en volgens een andere auteur tot de rijke soorten behoort dan wordt deze soort verder-buiten beschouwing gelaten. Voorbeelden: 2x arm en lxmidden wordt arm; lx rijk en 2x midden wordt
midden; 2x arm en lx rijk -> auteurs spreken elkaar tegen. Het is
maar bij twee soorten (2,7%)voorgekomen dat de auteurs elkaar
tegen spreken namelijk bij Holcus mollis en bij Lycopus europaeus.
Wanneer maar twee van de drie auteurs een waarde voor een soortgeven levert dat problemen op als dat niet dezelfde klasse oplevert.
In 29 van de 42 gevallen (69%) waren de auteurs het echter eens. In
één van de overige 13 soorten spraken de onderzoekers elkaar tegen
namelijk bij Galium mollugo. In de overige gevallen moest de soort
volgens de ene auteur tot demiddengroep worden gerekend terwijl de
andere hem tot de arme of de rijke soorten wilde rekenen. Van deze
soorten is nagegaan of het kensoorten betrof van een plantensociologische eenheid (Westhoff Sc den Held 1969). Was dit het geval dan
werd nagegaan wat voor soorten er in dat verbond voorkwamen. Op
grond van deze soorten konden nog vijf soorten worden ingedeeld:
Carex pilulifera, Plantago lanceolata, Stellaria graminea, Veronica
arvensis en Veronica serpyllifolia.
Van 28 soorten deed maar één auteur opgave. Hoewel minder betrouwbaar, leverde deze groep geen problemen op bij de indeling. Van 12
soorten werd tenslotte helemaal geen opgave gedaan.
Het resultaat van het uitwerken volgens de gestelde voorwaarden
staat in bijlage 3. Tabel 5geeft een overzicht van de resultaten.
Van de soorten van een subset kan (met behulp van bijlage 3)worden nagegaan of het arme of rijke soorten, dan wel soorten van de
middengroep betreft. Op grond van deze gegevens in kombinatie met
de gegevens over de periode waarin de soorten hun optimum bedekking
bereiken kan een uitspraak worden gedaan of de vegetatie al dan
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niet verschraalt. Dit zal aan de hand van een voorbeeld (blz38)
worden uitgewerkt.
aantal soorten
Arme soorten
Middengroep
Rijke soorten
Geen opgave
Gegevens stemmen
niet overeen

percentage

60
39
37
12
13,9
10
158

100,0

Tabel 5. Verdeling van de soorten over deklassen.
Analoog aan de procedure om de soorten in te delen in schrale en
rijke soorten zijn de soorten ingedeeld naar groeivormen.Uitgangspunt is de indeling van Londo (1971).

1 -eenjarige soorten
2 -tweejarige soorten
3 -solitaire soorten; soorten dieniet vegetatief expansief zijn,
d.w.z. geen boven- of ondergrondse uitlopers kunnen ontwikkelen
en in normale omstandigheden ook geen dichte pollen kunnen vormen. Indien het soorten betreft met een wortelstok, dan groeit
deze slechts zeer langzaam en is weinig of niet vertakt.
4 -soorten, die zeer dichte pollen kunnen vormen, hetzij doordatalleen intravaginale scheuten gevormd worden (zoals bij Festuca
tenuifolia), hetzij doordat de wortelstokken of andere ondergrondse delen sterk vertakt zijn en weinig in de lengterichting
groeien (zoals bij Ouncus effusus).
5 -soorten die slechts korte ondergrondse uitlopers kunnen vormen
en die zich slechts langzaam, in de regel niet meer dan 5à10,
soms 15 cm per jaar, vegetatief kunnen uitbreiden.
6 -soorten die lange ondergrondse uitlopers kunnen vormen, en ook
soorten met kortere ondergrondse uitlopers die zich snel (in de
regel meer dan 5à 10 cm per jaar)vegetatief kunnen uitbreiden.
7 -soorten die slechts korte bovengrondse uitlopers kunnen vormen,

almede soorten met liggende tot opstijgende stengels die vaak
aan deknopen wortelen. De vegetatieve uitbreiding bedraagt in
de regel niet meer dan 5à 10,soms 15 cm per jaar.
8 -soorten die lange bovengrondse uitlopers kunnen vormen, alsmede
soorten met liggende stengels die vaak aan deknopen wortelen.
De vegetatieve uitbreiding bedraagt in de regel meer dan 5à10
cm per jaar.
Tabel 6. Groeivormen naar Londo (1971).
Uit veldwaarnemingen bestond de indruk dat op bepaalde delen van
het Westerholt de rozetplanten* nogal waren toegenomen. Tot derozetplanten behoren enkel solitaire planten enkunnen daarom als
een afsplitsing van deze kategorie worden beschouwd (3).
De soorten zijn ingedeeld op basis van drie auteurs:Londo (1971),
Schiefer (1981) en Ellenberg (1952). Enkele soorten zijn ingedeeld
op grond van gegevens uit de flora van Heukels (1977). Bijlage3
geeft de resultaten van de indeling.
Ellenberg deed behalve opgave van de groeivormen ook opgave van de
wijze van voortplanting bij de verschillende planten. 3ijkombinatie van deze gegevens (tabel 7)blijkt dat éénjarige ,tweejarige ,
solitaire en rozetplanten zich bijna uitsluitend door zaad voortplanten.
Soorten met korte of lange uitlopers (ondergrondse rhizomen ofbovengrondse stolonen) breiden zich overwegend vegetatief uit.De
horstplanten vermeerderen zich zowel door zaad als door uitlopers:
het percentage geslachtelijke voortplanting ligt echter hoger dan
deongeslachtelijke.
Het effekt van de verschillende beheersmaatregelen op de planten
met verschillende groeivormen zal worden nagegaan in het droge en
het vochtige grasland. Daartoe wordt bekeken hoeveel soorten van
een bepaalde kategorie bijv. horstplanten zich in een subset bevinden. Van deze planten wordt onderzocht wanneer ze een maximum

* Rozetplanten zijn kruiden met grondbladeren in een rozet en een
min ofmeer bladloze stengel, zoals Bellis perennis, Hypochaeris
radicata, Leontodon autumnalis, Plantago lanceolata, P.major en
Taraxacum spec (naar Schiefer 1981).
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Groeivorm
1
2
3
3
k
5
6
7
8

éénjarigen
tweejarigen
solitaire soorten
rozetten
horstplanten
korte rhizomen
lange rhizomen
korte stolonen
lange stolonen

Sv

aantal
5
1
6
6
33
8
28
1
8

SV/VS Vs

100

-

-

-

-

100

-

-

-

-

50

33,3

-

50

50

-

27,3

39 ,4-

15,1

15,1

3,0

-

12,5

12,5

50

25

-

3,6

17,8

50

28,6

25

50

25

16,7
-

-

100

95
Verklaring dertekens:
S=voortplanting door zaad
Sv=voortplanting overwegend door zaad maar ook vegetatief
SV/VS=voortplanting door zaad en vegetatief
Vs=voortplanting overwegend vegetatief maar ook door zaad
V=vegetatieve voortplanting
Tabel 7.Relatie tussen groeivorm en voortplanting.

bedekking vertonen (m.b.v. Spearman's rangkorrelatie). Vervolgens
wordt berekend welk percentage van deze horstplanten een optimum
vertoont in de eerste drie jaar (I),jaar k - 7 (II)en jaar 8 - 1 0
(III) (zie blz12)• Wanneer deze gegevens (van all-e groeivormen)
in staafdiagrammen worden gezet ontstaat inzicht in deveranderingen. Hierbij zijn de één- en tweejarigen samengevoegd evenals
de planten met korte uitlopers (planten met korte rhizomen en planten met korte stolonen) als de planten met lange uitlopers (planten
met lange rhizomen en planten met lange stolonen).
Bovendien zijn de veranderingen bestudeerd van de planten met een
geslachtelijke voortplanting (één- en tweejarigen, solitaire planten en rozetplanten)en planten die zich overwegend vegetatief
voortplanten (planten met korte of lange uitlopers).
Voor het kwantificeren van de begrazingsintensiteit bestaan een
aantal methoden. Ten eerste is er demogelijkheid om de begrazingsintensiteit via direkte waarneming temeten,maar dezemethode is

erg arbeidsintensief (Allersma 1977; Bakker e.a. 1983). Ten tweede
kan periodiek de geproduceerde mest worden gekwantificeerd. Mest
kan echter alleen alsmaatstaf dienen voor de presentie van dieren
en geeft daarom alleen een indikatie voor de beweidingsdruk (en
niet voor de begrazingsintensiteit). Deze methode wordt gebruikt
bij verschillende diersoorten (Bakker e.a. 1983). Als derde en
laatste kan op grond van de hoeveelheid strooisel in een bepaalde
vegetatietype een indruk van de begrazingsintensiteit worden verkregen. 3ob &Taylor (1978)vinden bij een situatie waarbij83%
van de produktie wordt gekonsumeerd dat slechts 7% van de produktie uiteindelijk tot strooisel wordt omgezet.Wanneer slechts 12%
van de produktie wordt gekonsumeerd wordt 67%van de produktie
strooisel. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van de laatstemethode.
Om de begrazingsintensiteit vast te stellen is op 25maart 1982
bekeken hoeveel dood materiaal er in de p.q.'s in het droge en
vochtige grasland aanwezig was.Hierbij is gelet op de oppervlakte
en de dikte van het strooiselpakket. Daar de oppervlakte en dedikte van het strooiselpakket positief zijn gekorreleerd (fig 4-)zal
in dit verhaal verder alleen worden ingegaan op de bedekking, die
door het dodemateriaal wordt ingenomen.
dikte
strooiselpakket
+•

102030405060708090100
Fig 4. Relatie tussen de oppervlakte en de dikte van het strooiselpakket (+S 3cm; 1< o< 3cm; -^ 1cm).Korrelatie-koëfficiënt:
0,90953.
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Van de p.q.'s die verschillen in begrazingsintensiteit is nagegaan in hoeverre de vegetaties verschillen in diversiteit. Hierbij
komt zowel het aantal soorten als de equitabiliteit ter sprake.
Om een antwoord te krijgen op de vraag hoe de patronen zijn ontstaan is onderzocht hoe de vegetatie er uit zag toen met het begrazingsexperiment begonnen werd. Bovendien is uitgezocht hoe de vegetatie er in 1981 uit zag. Dit is alleen uitgevoerd voor het vochtig grasland omdat er van het droge grasland te weinig gegevens
zijn.
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HOOFDSTUK 3

RESULTATEN

3.1. Veranderingen in de vegetatie
3.1.1. Algemeen
Aan de hand van soortsaantallen, verdwijnen en verschijnen van
soorten, equitabiliteit en dissimilariteit worden de veranderingen
per subset besproken.
3.1.2. Droog grasland
Uit de gemiddelde opnamen van de subsets (opgenomen in bijlage 2)
zijn de belangrijkste verschuivingen in de bedekking opgenomen in
het volgende overzicht:

beweiden
Holcus lanatus

(35)

Agrostis stol/ten

1tw

Poa pratensis
Elytrigia repens

6V4
30^.3

Lolium perenne

(25)
0^9

bemesten
/hooien

^

12|2
19^.8
1^6
.8^11

Rumex acetosa
Ranunculus repens
Hypochaeris radicata

hooien

plaggen
/hooien

85

731

4I20
3^20

29|10
7^2
8 ï0

50|6

40^2

1•18
.5t9

X

0 ?8

Taraxacum spec

-,15„

Dactylis glomerata

.5t14-

Trifolium repens
Betekenis der symbolen:
atb

:de bedekking neemt toe van a in 1972 tot b in 1981

a^b

:de bedekking neemt af van a in 1972 tot b in 1981

a

b :de bedekking neemt toe van a in 1972 tot x in jaar y en
neemt vervolgens weer af tot b in 1981

(a)

:de bedekking schommelt steeds rond de waarde a

Tabel 8. Verschuivingen in bedekking van de meest abundante soorten in het droge grasland.
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Beweiden
In deuitgangssituatie verschilt de vegetatie van de beweide p.q.'s
sterk van de rest. Poa pratensis en Lolium perenne komen in lage
bedekkingen voor, terwijl Elytrigia repens gemiddeld 30%bedekt.De
bedekking van Elytrigia loopt echter snel terug, waardoor de equitabiliteit gaat stijgen (fig 5 ) .Na 1976 daalt de equitabiliteit weer
omdat dan Agrostis stol/ten dominant wordt. De soortenrijkdom verdubbelt zich ongeveer in de periode 1972-1978.Na 1978 neemt het
aantal soorten af. Soorten die in de p.q.'s verschijnen zijn:Hypochaeris radicata, Trifolium repens,Rumex acetosa,Anthoxanthum
odoratum en in mindere mate Rumex acetosella, Cirsium vulgaris,
Trifolium dubium, Dactylis glomerata,Festuca ovina, Viola palustris, Plantago lanceolata, Lotus uliginosus en Luzula campestris.
Soorten die uit de p.q.'s verdwijnen zijn Bellis perennis,Elytrigia repens en Bromusmollis. De dissimilariteit t.o.v. 1972 blijft
relatief laag doordat Holcus lanatus steeds een vrij hoge bedekking
houdt. Toch gaat de vegetatie steeds meer van de beginsituatie verschillen. Uit de dissimilariteit van jaar op jaar blijkt dat de
verschillen steeds tussen de 10 en 30%liggen.
Hooien
De p.q.'s in het droge grasland die in juli worden gehooid werden
in 1972 gedomineerd door Holcus lanatus. Ook Poa pratensis en Lolium
perenne hadden een vrij hoge bedekking. In het tweede jaar is debedekkingvanHolcus lanatus echter reeds gehalveerd en blijft vervolgens schommelen rond 25%.Hierdoor zien we aanvankelijk een toename
van de equitabiliteit. In 1977 treedt een daling in doordat in dat
jaar Trifolium dubium een explosieve groei liet zien. Daarna treedt
een geleidelijke toename op.Gedurende de eerste vijf jaar stijgt
ook het gemiddelde aantal soorten sterk. Tijdens de tweede helft
van de onderzoeksperiode blijft het aantal soorten vervolgens vrij
konstant. Soorten die in demeeste p.q.'s verschijnen zijn:Anthoxanthum odoratum, Hypochaeris radicata, Ranunculus acris en Leontodon autumnalis. Inminder dan de helft verschijnen o.a. Rumex acetosa, Trifolium dubium, Bellis perennis, Dactylis glomerata,Rhinanthus serotinus en Plantago lanceolata. Ook verdwijnen er een aantal soorten, zoals:Poa trivialis,Trifolium repens en Alopecurus
geniculatus. De resultaten van de dissimilariteit verschillen weinig
van de p.q.'s onder het beweidingsregime.
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22i aantal
soorten
20

Equitabiliteit

/p.q.

181
16

H
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Fig 5.Veranderingen in soortsdiversiteit, equitabiliteit en
dissimilariteit in het droge grasland.
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Bemesten/hooien
Een gedeelte van het droge grasland dat in juli wordt gehooid
wordt bovendien bemest met 50kg N/ha. Door alleen met stikstof te
bemesten is te verwachten dat andere nutriënten als fosfor eerder
beperkend worden. De vraag is echter in welk tijdsbestek een versnelde afvoer (door hogere biomassa) van bijv. fosfor in de vegetatie tot uiting komt. Toen met het experiment werd begonnen was de
gemiddelde bedekking van Holcus lanatus in de 8p.q.'s 44%.Tot
1978 nam dit geleidelijk toe tot 85%om in 1981 terug tezakken naar
31%. Hiermee is ook het verloop van de equitabiliteit verklaard.Gedurende de eerste zes jaar is een toename te bespeuren van het aantal soorten,maar is toch minder dan bij de andere beheersmaatregelen. Door de hoge Holcus lanatus bedekking in 1978 neemt het aantal
soorten af en blijft ook laag. Door de hoge Holcus bedekking ligt
het percentage dissimilariteit nog lager dan bij beweiden en hooien.
Plaggen/hooien
Inmei 1973 is een gedeelte buiten het raster geplagd en vervolgens
elk jaar in juli gehooid. De situatie in 1972 verschilde zeer sterk
van de andere p.q.'s in het droge grasland. De vegetatie werd hier
namelijk gedomineerd door Poa pratensis en Lolium perenne (Poa50%
en Lolium 40%).Als gevolg van het plaggen waren de bedekkingen van
alle planten in 1973 erg laag; de hoogste bedekking bedroeg 4%.De
equitabiliteit is dan ook zeer hoog en blijft dat ook enkele jaren,
totdat in 1977 Holcus lanatus als enige dominant wordt. Daarna
neemt ook Agrostis stol/ten sterk toe waardoor de equitabiliteit
weer toeneemt. Het aantal soorten stijgt de eerste twee jaar gemiddeld met circa 7soorten en blijft ook de volgende vijf jaar rond
de 18soorten/p.q. schommelen. De laatste twee jaar treedt weer een
toename op. Hypochaeris radicata, Trifolium dubium, Bromusmollis,
Bellis perennis,Achillea millefolium, Anthoxanthum odoratum en
Rumex acetosa verschijnen in de p.q.'s. Daarentegen verdwijnen Rumex acetosella, Plantago major, Poa annua en Ranunculus repens.
Door het plaggen verschillen de p.q.'s steeds sterk van deuitgangssituatie. Het referentiejaar 1972 betreft namelijk de ongeplagde
situatie. De veranderingen van jaar op jaar laten zien dat bij het
uitgroeien van dekiemplanten en het dichtgroeien in de eerste jaren de grootste veranderingen opleveren.

24

Wanneer we nu de verschillen tussen de beheersmaatregelen bekijken
valt op temerken dat de vegetatie bij bemesting in diversiteit,
zowel wat het aantal soorten als de equitabiliteit betreft,achterblijft bij de andere maatregelen. Onder beweiding neemt het aantal
soorten in het begin sterk toe,maar na 1978 treedt een daling op,
waardoor het gemiddelde soortenaantal bij hooien en plaggen/hooien
hoger wordt. Ook de equitabiliteit neemt bij hooien en plaggen/
hooien aanvankelijk snel toe,maar in 1976 liggen ze toch op hetzelfde nivo als bij beweiden. Na 1976 laten alle drie beheersmaatregelen een daling zien. Bij plaggen/hooien daalt de equitabiliteit zeer sterk,maar kan zich toch snel herstellen. Dit beeld
geldt in mindere mate ook voor hooien.
3.1.3. Vochtig grasland
Dit type beslaat iets meer dan de helft van het grasland op het
Westerholt. Er is vergelijking mogelijk tussen beweiden, hooien en
plaggen/hooien.

beweiden
Holcus lanatus
Agrostis stol/ten

44 i/17
4*44

Trifolium repens
Lolium perenne
Poa pratensis
Leontodon autumnalis
Anthoxanthum odoratum
Hypochaeris radicata
Calluna vulgaris
Erica tetralix

1 » 3
12I2
9^2

hooien
4 5 ^1
0 2

plaggen
/hooien
10t 3

7 1 5 10 l l 13

6

18V0
3*8
0*15
4*22
3*8
3*6

Tabel 9. Verschuivingen in bedekking van demeest abundante soorten in het vochtige grasland (voor betekenis der symbolen
zie tabel 8).
Beweiden
De 28 p.q.'s van de subset vochtig grasland -beweiden worden in
1972 gedomineerd door Holcus lanatus (44%). Daarnaast komen Lolium
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perenne en Poa pratensis met circa 10%voor. De dominantie van
Holcus lanatus wordt geleidelijk overgenomen door Agrostis stol/
ten en ook Lolium perenne en Poa pratensis gaan achteruit. Na een
lichte stijging in equitabiliteit door een afnemende Holcus-bedekking volgt een afname door de toename van Agrostis stol/ten. Het
soortenaantal laat een optimumkromme zien met een maximum waarde
van circa 22 in 75/76. Soorten die hier nieuw opkomen zijn o.a.
Anthoxanthum odoratum, Hypochaeris radicata, Ranunculus acris,Ranunculus repens,Leontodon autumnalis, Rumex acetosa, Cardamine
pratensis, 3uncus effusus, 3. subuliflorus en Lotus uliginosus.
Soorten die aanvankelijk in de p.q.'s werden aangetroffen,maar later niet meer werden waargenomen zijn o.a. Phleum pratense, Bellis
perennis, Plantago major, Bromusmollis, Poa annua,Festuca pratensis, Trifolium dubium, Alopecurus geniculatus, Leontodon autumnalis,
Lolium perenne en Trifolium repens.Ook hier gaat de vegetatie in de
loop der jaren steeds meer van de oorspronkelijke afwijken. Het verschil van jaar op jaar is redelijk konstant.
Hooien
Deuitgangssituatie van de p.q.'s die gehooid worden is vergelijkbaar met de p.q.'s die binnen het raster liggen. Alleen de bedekking van Lolium perenne is hoger, terwijl de bedekking van Poa pratensis lager is.Doordat de dominantie van Holcus lanatus vrij snel
wordt doorbroken stijgt de equitabiliteit. Ook de bedekking van Lolium perenne gaat achteruit en deze soort verdwijnt zelfs helemaal
uit de vegetatie. In 1977 en 1978 daalt de equitabiliteit doordat
Agrostis stol/ten gaat uitbreiden. Dat de equitabiliteit de laatste
drie jaar weer toeneemt is te danken aan de toename van Anthoxanthum odoratum en Leontodon autumnalis. Het gemiddelde soortenaantal
stijgt gedurende de eerste drie jaar met ongeveer 5soorten. Behalve een opmerkelijk lage aantal in 1975 blijft de soortenrijkdom
toch stabiel en komt in 1981 op hetzelfde nivo als bij beweiding.
De dissimilariteit verschilt weinig van de beweide situatie.Doordat Holcus lanatus bijna helemaal verdwijnt wordt de dissimilariteit uiteindelijk toch iets hoger.
Plaggen/hooien
Ook in het vochtige grasland is een gedeelte geplagd en daarna
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jaarlijks gehooid. Dit plaggen is echter geschiedt in mei 1973.
De eerste opnames stammen uit 1974-.Om vergelijking met de andere
situaties mogelijk temaken zijn de punten in fig 6naar linksgeschoven. Een jaar nadat het plaggen had plaatsgevonden kwamen Holcus lanatus en Agrostis stol/ten met 10%in de p.q.'s voor. Deandere planten kwamen in het eerste jaar niet boven 4%. Deequitabiliteit is om die reden de eerste jaren erg hoog. Wanneer Agrostis
stol/ten toeneemt en later ook Hypochaeris radicata gaat de equitabiliteit dalen. Ongeveer een jaar na afplaggen komen gemiddeld 22
soorten/p.q. voor! Dit nivo blijft vijf jaar gehandhaafd en daalt
daarna tot het nivo bij hooien. Bellis perennis, Plantago major,
Poa annua, Gnaphalium uliginosum, Trifolium repens, Poa pratensis,
Rumex acetosella en Lolium perenne verdwijnen uit de vegetatie.
Soorten die verschijnen: Anthoxanthum odoratum, Ouncus subuliflorus,
Cirsium palustre, Carex nigra en Rhinanthus serotinus. De dissimilariteiten zijn hier veel minder groot dan bij droog gras/plaggen
omdat het referentiejaar 1972 hier niet deongeplagde situatie betreft,maar de situatie waarbij de vegetatie een jaar van het plaggen heeft kunnen herstellen. De veranderingen van jaar op jaar laten wel grote verschillen zien. Depiek van 78/77 is bijv. te wijten aan de explosieve groei van Hypochaeris radicata (namelijk van
k%in 1977 tot 20%in 1978).
De equitabiliteit ligt bijhooien hoger dan bij beweiden omdat
Agrostis stol/ten minder domineert. Bij hooien kunnen Anthoxanthum
odoratum en Leontodon autumnalis doorbreken. Het aantal soorten
lag bij beweiden steeds hoger,maar door de daling sinds 1976verschilt de soortsdiversiteit bij beweiden in 1981 weinig meer van
hooien. Bij plaggen is de soortenrijkdom in de eerste jaren ook
erg hoog,maar is toch dalende. Wel kunnen Calluna vulgaris en
Erica tetralix zich tot nu toe handhaven en de indruk bestaat dat
beide heidesoorten zich nog uitbreiden (bijlage2 ) .
3.1.4-.Nat grasland
Het natte graslandtype bevindt zich alleen binnen het raster. Hier
wordt dus alleen beweiden als beheersmaatregel op toegepast. Tabel
10 laat de verschuivingen zien van demeest bedekkende soorten.
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beweiden
Agrostis stol/ten
Ouncus effusus
Lolium perenne
Holcus lanatus
Carex nigra

6^35
7I31
9 Z°5 3
1 0 ^ 2
(6)

Tabel 10.Verschuivingen in bedekking van demeest abundante soorten in het natte grasland (voor betekenis der symbolen
zie tabel 8 ) .
Deoorspronkelijke vegetatie bestond uit soorten met bedekkingen
van ten hoogste 10%.De hoogste bedekkers waren Holcus lanatus,
Carex nigra, Lolium perenne, Ouncus effusus en Agrostis stol/ten.
De equitabiliteit heeft in 1972 dan ook een uitzonderlijk hoge
waarde. In de eerste periode breiden Agrostis stol/ten, Holcus lanatus, Lolium perenne en Ouncus effusus zich allemaal uit. Doordat
Ouncus effusus veel strooisel vormt gaan Holcus lanatus en Lolium
perenne na 4à 5jaar in bedekking achteruit. Agrostis stol/ten
komt in die periode juist goed op gang, omdat deze plant zich sterk
vegetatief voortplant. In 1981 zijn Agrostis stol/ten (35%)en
Ouncus effusus (31%) de dominerende soorten. De equitabiliteit
neemt dan ook af. Tot 1977 is het gemiddelde aantal soorten sterk
variabel,maar blijft gemiddeld toch circa 19 soorten/p.q. Daarna
neemt de soortsdiversiteit af tot circa 11 soorten/p.q. in1981.
Soorten die zoal verdwijnen: Trifolium repens, Ranunculus repens,
Taraxacum spec, Phleum pratense, Ranunculus acris, Cardamine pratensis, Bellis perennis,Ranunculus flammula, Leontodon autumnalis,
Sagina procumbens, Cerastium holosteoides en Plantago major. Bijde
dissimilariteitsberekeningen zijn opvallend de hoge waarden van
78/79 en 79/80. Van 1978 op 1979 is er een toename van Ouncus effusus (van 14naar 22%) en een afname van Lolium perenne (van 20
naar 5%) waar te nemen. Van 1979 op 1980 stijgt Ouncus effusus weer
tot 32%,terwijl Holcus lanatus in 1980 ook nog een piek laat zien
(1979 4%; 1980 13%;19812%).
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3.1.5. Grasland met stagnerend water
In de depressies van het Westerholt staat het water in dewintermaanden boven het maaiveld. Op het vegetatietype, dat hier aanwezig
is, worden beweiden en hooien toegepast. Uit tabel 11 blijkt welke
veranderingen beide beheersmaatregelen tot gevolg hebben. Evenals
in het natte graslandtype worden bij het begin van het experiment
de p.q.'s, die worden beweid, niet gedomineerd door één of meer
soorten; de afzonderlijke soorten bedekken niet meer dan10%.
beweiden

hooien

Ouncus effusus

7 395 21

(6)

Carex nigra
Agrostis stol/ten
Agrostis canina
Alopecurus geniculatus
Molinia caerulea
Ranunculus repens

4 l\ 2
10 ï3

7t24
50^9

Eleocharis palustris

8I0
2^6
* 31511
6|1

Tabel 11.Verschuivingen in bedekking van demeest abundante soorten in het grasland met stagnerend water (voor betekenis
der symbolen zie tabel8 ) .
Beweiden
Na één jaar beweiden is de bedekking van Ouncus effusus meer dan
verdrievoudigd. Ook Agrostis canina en Carex nigra breiden zich
aanmerkelijk uit.Agrostis stol/ten en Alopecurus geniculatus gaan
echter in bedekking achteruit. Doordat Duncus effusus veel doodmateriaal produceert nemen na 5à 6jaar de bedekkingen van Agrostis
canina en Carex nigra weer af. Ook Ouncus effusus gaat na vijf jaar
zelf in bedekking achteruit; blijkbaar verstikt het in zijn eigen
strooisel. Het gevolg van deze ontwikkeling is dat de aanvankelijk
hoge equitabiliteit daalt. De soortsdiversiteit van de oorspronkelijke vegetatie is hoog. Maar in 1980 is het gemiddelde soortenaantal gehalveerd. Daarbij verdwijnen o.a. de volgende soorten uit de
vegetatie: Ranunculus flammula, Taraxacum spec,Alopecurus geniculatus, Holcus lanatus,Ranunculus repens,Guncus articulatus, Myosotis cespitosa, Eleocharis palustris, Equisetum fluviatile, Carex
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echinata en Phleum pratense. De vegetatie ging tot 1979 steeds
meer verschillen van de uitgangssituatie. De laatste drie jaar is
echter weinig verandering meer tekonstateren.
Hooien
De oorspronkelijke vegetatie van de gehooide p.q.'s verschilde
veel van de beweide p.q.'s. Deze vegetatie werd namelijk gedomineerd door Agrostis stol/ten met een gemiddelde bedekking van50%.
De bedekking van deze soort daalt echter snel en in 1975 bedraagt
de gemiddelde bedekking nog slechts 7%. De equitabiliteit stijgt
het eerste jaar en blijft de volgende twee jaar stabiel omdat andere soorten zoals Ranunculus repens in bedekking toenemen. Deze
soort heeft een optimum in 1976 en doet de equitabiliteit dalen.De
equitabiliteit blijft laag doordat Agrostis stol/ten tussen 1977en
1980 weer een opbloei kent. In 1981 is Carex nigra echter de dominante soort geworden. Het soortenaantal is over de gehele periode
stabiel, uitgezonderd de lagere waarden in 1979 en I960. Toch zijn
ook hier soorten die in een gedeelte van de p.q.'s verschijnen,terwijl andere soorten verdwijnen. Cardamine pratensis, Ranunculus
acris, Veronica scutellata, Anthoxanthum odoratum en Hypochaeris radicata zijn de soorten die verschijnen. Soorten die uit de vegetatie
verdwijnen: Alopecurus geniculatus, Ranunculus flammula, Leontodon
autumnalis, Trifolium repens,Myosotis cespitosa en Ouncus articulatus. De vegetatie verandert snel (vooral door verandering inAgrostis stol/ten bedekking) ten opzichte van deuitgangssituatie. Na een
jaar of drie verandert erweinig meer; de dissimilariteit schommelt
rond de 55%.Bij de veranderingen van jaar op jaar zijn een tweetal
pieken te onderscheiden. Deze zijn voornamelijk tewijten aan de
grote verschillen in Agrostis stol/ten bedekking.
De equitabiliteitligt bij hooien aanvankelijk lager dan bijibeweiden. Door het hooien wordt de dominantie van Agrostis stol/ten echter verbroken terwijl bij de beweide situatie Juncus effusus juist
gaat domineren. Hierdoor ligt de equitabiliteit sinds 1973 hoger.
De soortenrijkdom van de beweide p.q.'s ligt in 1972 gemiddeld vijf
soorten/p.q. hoger dan die van de gehooide p.q.'s. Bij hooien blijft
de soortsdiversiteit stabiel. Door de daling van het aantal soorten
bij beweiding door verstikking ligt het nivo in 1981 gelijk.
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3.1.6. Soortenarme heide
Op de soortenarme heide wordt naast beweiden ook niets doen toegepast. Bovendien is in 1969 een gedeelte binnen het raster geplagd.
Na verwijdering van de vegetatie en de humuslaag vond er dus beweiding plaats.Deze maatregelen hebben de volgende effekten op devegetatie:
beweiden

niets
doen

Calluna vulgaris

33 I 5

37 6l 5

Erica tetralix

23^3

17 3 ° 7

Molinia caerulea

2^20

Agrostis stol/ten

0^21

Holcus lanatus

0t 7

plaggen/
beweiden

3 ll 1
(3)

3^38

4^23

2

'°23

Tabel 12.Verschuivingen in bedekking van demeest abundante soorten in de soortenarme heide (voor betekenis der symbolen
zietabel 8).
Beweiden
In 1972 worden de p.q.'s,waar beweiden op wordt toegepast,gedomineerd door Calluna vulgaris en Erica tetralix,met als gevolg een
lage waarde voor de equitabiliteit. De stijging van de equitabiliteit heeft twee oorzaken. In de eerste plaats neemt de bedekking
van beide heidesoorten iets af,maar deze afname gedurende deeerste vijf jaar is zo gering, dat ditniet de enige oorzaak kan zijn.
Als tweede oorzaak kan deuitbreiding van Molinia caerulea worden
genoemd. In 1981 is de situatie zo,dat Molinia caerulea enAgrostis stol/ten de beide heidesoorten bijna geheel hebben verdrongen.
Dit heeft tot gevolg dat de equitabiliteit weer iets daalt. Deaanvankelijk erg lage soortsdiversiteit stijgt snel omdat vooral een
aantal grassen infiltreren: Agrostis stol/ten, Holcus lanatus,
Agrostis canina, Poa pratensis,Anthoxanthum odoratum en Deschampsia flexuosa. Bovendien verschijnen hier enkele kruiden: Rumex
acetosa, Carex pilulifera, Cerastium holosteoides en Ouncus effusus,
Ook Betuia pubescens verschijnt in k5% van de p.q.'s. Door devergrassing treden grote veranderingen op in de bedekkingen met alsgevolg dat de vegetatie in hoge mate afwijkt van de beginsituatie.
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