HetgedragvanrunderenopdeGroede,Terschelling,
metdenadrukopgraasaspecten.
mei-november1972.

door

H.A.Otto

DoctoraalonderzoekvoordeAfdelingNatuurbehoud
enNatuurbeheervandeLandbouwhogeschool teWageningen
inhetkadervanhetbegrazingsonderzoekvanhet
RijksinstituutvoorNatuurbeheer.

VerslagLH,Natuurbeheer,Wageningen. InternrapportRijksinstituutvoor
ALH72» 24.

Natuurbeheer,Leersum.

Verslagnr.175

VerslagWerkgroepBegrazing.
ProjectZlIV
Projectleider:P.Oosterveld.

november1973.
Gegevensuitsluitendvoorinterngebruik.
Overnameslechts toegestaannaoverlegmetdeprojectleidervanhetinstituut.

Inhoud.

L i j s t van a f b e e l d i n g e n .

Voorwoord.

1. Inleiding.

2. Materiaal en Methode.

3. Resultaten - 3.1. Routekaarten.
3.2. Protocollen.
3.3. Graasdruk.
3.4. Klokkaarten.
3.5. Vegetatieonderzoek wan graasgebieden.
4. Discussie - 4.1. Methode -4.1.1. relatie klokkaarten-protocollen,
4.1.2. invloed waarnemer.
4.2. Resultaten.

5. Samenvatting.

6. Litteratuur.

Lijst vanafbeeldingen:
1.routekaart.
2.gern,afgelegde afstand.
3.gern,waarnemingstijd.
4. graasgebiedenkaart.
5» foto-gedragswaarneming opdegroede.
6. graastijd- enaanweziglieidtabellen«
7.graasdruktabel.
8. graasdrukgrafiek.
9. legendavankoeklokkaarten.
10.voorbeeld vantweekoeklokkaarten.
11.klokwaarnemingen:gem.weekpercentages.
12.klok-enprotocolwaarnemingen: gem.waarneemdagpercentages,
13» lengtevandegem.aktiviteitsdag ennachtaktiviteit.
14» eenselectievanvegetatieopnames.
15» graasplanten.
16.de liggingvanvegetatieopnames.
17.verdelingvankoegedrag.
18. enige fragmentenvanprotocollen.
19« enige fragmentenvankoeklokkaarten.

Voorwoord.

Het volgende onderzoek ward verricht in het kader van een 6maands
doctoraalonderwerp "Natuurbeheer" aan de Rijksuniversiteit Utrecht,
subfaculteit biologie.
Het werk werd gedaan onder leiding van Drs P.Oosterveld, leider van
de werkgroep "Begrazing" van het Rijks Instituut voor Natuurbeheer
(HIN)te Leersum. ür G.van Putten van het Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek "Schoonoord" (IVO)te Zeist,heeft advies gegeven
bij het gedragskundige aspect van het onderzoek.
Landbouwer O.Hek is speciale dank verschuldigd voor zijn welwillende
medewerking en het terbeschikking stellen van 2 dieren voor dit
onderzoek.
Tenslotte mijn dank voor de vriendelijke behuizing op het biologische
station "Schellingerland" bij de beheerder G.l/isseren familie.

H.A.0.
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1, In1eidin_g_.

De laatste jaren is menh
et belang gaan inzien van extensieve
begrazing in natuurgebied on. Het bleek namelijk dat ingebieden waarin de begrazing w
erd stopgezet, een verruiging van
de vegetatie optrad, end
at deze gebieden veel van hun interessanté aspecten verloren.
Om nu epn gefundeerd bebe
ersbeleid te kunnen voeren werd de
werkgroep "begrazing" van
het HIN in het leven geroepen en
deze bestudeerd in versch
illende gebieden het effect van begrazing. Dit onderzoek be
staat uit verschillende types,o.a.
experimenteel grasbeheer in natuurterreinen of inrichting van
natuurterreinen door midd el van grasbeheer, zo ook fundamenteel
onderzoek tot welk typeo
nderstaand onderzoek op de Groede
(Terschelling)behoort.
Dit gebied is juist daarv
oor zeer geschikt aangezien het al
meer dan 50 jaar dezelfde
beheersvorm heeft.Elk jaar bestaat
er voor de Terschellinger
s de mogelijkheid om hun vee op de
Groede, tegen geringe bet
aling aan Staatsbosbeheer, gedurende
het zomerseizoen te laten
grazen. Zodoende lopen er elk jaar
ongeveer een honderd stuk
s jonge runderen en enkele paarden
te grazen.
Het gebied bestaat uit
van kwelden
300ha land op de grens
en duinlandschap waardo orer een groot aantal
verschillende
fysische-chemische grad i'énten bestaan o.a. zou t-zoet,natdroog,hoog-laag,noord -zuid expositie,veel-w einig dynamiek,
Aan dit geheel wordt de
graas invloed nog toege voegd zoals
intensieve-extensieve b etredi
ng en intensieve— extensieve
begrazing. Het zal dan
ook ni et verwonderlijk zijn dat dit
gebied een zeer rijkef
lorae n fauna heeft,
Dat de begrazing een po
sitiev e invloed heefto
pde diversiteit
werd bevestigd door het
Steeg (13)
onder zoek van l/ander
op de Groede.Een ander
e niet te verwaarlozen factor is het
feit dat er al zolangd
ezelfd e beheersvorm bes taat wat tot
een hoge mate van stabi
liteit heeft geleid -e
n deze grote
stabiliteit heeft ookw
eer ve rhoging vab diver siteit tot
gevolg (Van Leeuwen 3
)
In het hier bestudeerde
seizo en van 1972 waren er 87 stuks
jongvee ingeschaard en
een ti ental paarden.
Understaand onderzoek w
as ene rzijds gericht op het gedrag van
rundvee en anderzijds o
phet effect van het graasgedrag op
de vegetatie. Hex gedra
gsonde rzoek kon efficiënt bepaald
worden doordat er gebru
ikwer d gemaakt van een nieuwe methode
de zogenaamde koeklok.

2. Materiaal en Methode.

In 1972 is er 7maanden achtereen steeds 14 dagen per maand
aan het onderzoek besteed,waarvan de eerste week voornamelijk
aan gedragsonderzoek werd besteed en de tweede week aan vegetatieonderzoek, dit waren respectievelijk de tweede en derde week
van de maand.
Op de eerste zondag werden twee koeien een schudklok "omgehangen;
de hieropvolgende zondag werden deze klokken weer van de koeien
afgehaald zodat de klok 7etmalen koegedrag registreerden.
De methode om koegedrag op deze manier te registreren met
behulp van een schudklok isuit Duitsland afkomstig (Zeeb 8 )
De klok zelf is oorspronkelijk ontwikkeld in het baggerbedrijf
om te controleren hoelang deze machines in bedrijf zijn,in
het veeteeltkundige onderzoek echter wordt deze klok gebruikt
om na te gaan hoelang een koe verschillende aktiviteiten heeft.
De klok werd door ons aan een leren riem om de.nek van de koe
gehangen (afb.5 .)»hierbijwerd de klok verpakt in een leren
zak met daarom heen nog een klauwzak. Later in het seizoen
is deze bescherming geperfectioneerd door het IVO. Erwerd
een plastic kast ontworpen waarin de klok beter beschermd
was tegen zout water.
Het principe van de klok is zeer eenvoudig, er bevindt zich
een schrijfkaart in die 7dagen rond wordt gedraaid met een
snelheid van 1omwenteling per 24uur (afb.10 ).Hierop drukt
een kraspen welke,indien de klok geschud wordt,een vertikale
streep krast,(afb.9 fig.2); hangt de klok stil dan beweegt
de kraspen dus niet en omdat de kaart draait ontstaat er een
horizontale lijn. lenslotte is er een derde beweging die het
slinger-mechanisme in zijn geheel in 7dagen naar het centrum
toe beweegt, zodat er een spiraal naar binnen ontstaat.
Om deze kaarten te interpreteren werd het protocol (zie hieronder)van die week gebruikt en vergeleken met de korrespon—
derende dag op de kaart,daarna werd de hele week afgelezen.
Bij dit aflezen werd gebruik gemaakt van een speciale afleessommeermachine welke het IVO in Zeist gemaakt had. Deze werkte
als volgt,via een vergrootglas leest men een'kaart af en als
men dan bijvoorbeeld een categorie "grazen" ziet dan drukt men
de knop "grazen" in,waarna de kaart gaat draaien. Zolang de
knop ingedrukt blijft draait de kaart verder en onderwijl
telt de machine,op teller "grazen",hoever de kaart draait,
draait deze bijvoorbeeld een periode van een uur dan telt de
machine 60 minuten op,aan het eind van de afleesperiode staan
alle categorieën al gesommeerd hetgeen een grote vereenvoudiging is in de dataverwerking.
Tijdens de klokweek werd elk van de koeien één hele dag gevolgd
van even voor zonsopgang tot in de avond. De begin- en eindtijden van dewaarnemingen waren sterk gecorreleerd met de
hoeveelheid licht die enerzijds afhankelijk was vàn het seizoen en anderzijds van het weerbeeld (afb.3).
Op de "waarneemdagen" werden tegelijk twee notities gemaakt.
Ten eerste werd op een kaart (schaal 1:8000)van dit gebied
aangetekend waar de dieren liepen,graasden e.d. (routekaart afb.l)en ten tweede werd een protocol gemaakt van het gedrag
van de dieren.

'Kienzle Apparate GmbH Villingen/Gchwarzwald .Did.

Het gedrag van de dieren werd genoteerd in de volgende klassen:
grazen, liggen,staan,lopen,staan herkauwen en liggen herkauwen.
De statisitsch meest gebruikelijke methode om een gedrag te
noteren is om elke 10minuten een waarneming te doen en deze
te beschouwen als een representatieve steekproef (Uan Putten 4)
De hier gebruikte methode was echter anders,zodat het klokbeeld zo exakt mogelijk met het werkelijke gedrag vergeleken
kon worden. Er werden steeds de veranderingen van het gedrag
genoteerd, met andere woorden als het dier graasde en hiervoor
stopten en ging lopen werd de minuut genoteerd met daarbijde
verandering die plaats vond.
Op een waarnemingsdag wisselden de waarnemers elkaar na4à6
uur af,individuele interpretatieverschillen kunnen daarom
geleid hebben tot onregelmatigheden in de protocol gegevens.
Dit is echter alleen evident in de grensgevallen en deze zijn
op het totale.gedrag van zeer geringe invloed. Af en toe heeft
een koe wel een weifelende houding bijaoorbeeld vlak na een
graasperiode,maar over het algemeen behoort het gedrag toch
duidelijk tot één bepaalde klasse en dan spreken dergelijke
problemen niet.
Er zijn het hele seizoen door twee dezelfde koeien voor het
onderzoek gebruikt, teweten:no 78 "Pietje 10" geboren in
juni 1970 en no 79 "Janna 4" geboren in juli 1969,beide
eigendom van de gebr.Hek.
In eind oktober werden ze echter uit het veld gehaald omdat
ze moesten kalven. Zodoende is er in november nog een ander
dier bestudeerd: no 15 "Jannie 12" geboren in mei 1971 van
O.Hek.
De tweede week van het maandelijkse onderzoek werd besteed
aan vegetatieonderzoek van die plekken waar de koeien tijdens
hun waargenomen route hadden gegeten.
Op verschillende representatieve plekken werden vegetatieopnames
gemaakt, het was mogelijk deze opnames vrij nauwkeurig te
plaatsen met behulp van de gedetailleerde terreinkaart.
Deze opnamen werden gemaakt volgens Braun Blanquet,op_1m^
waarbij de cijfers 54321+ stonden voor de bedekkingsgraad
(zie Held 1 )
Ook de stabiliteit werd genoteerd maar deze is bij de verwerking niet gebruikt. Een ander criterium is ingevoerd namelijk
de begrazingsgraad. Bijverschillende opnames was zeer duidelijk te zien van welke planten gegeten was en van welke niet,
en in zo'n geval werd de begrazingsgraad genoteerd. De begrazingsgraad is in vier klassen te verdelen; "intensief begraasd",
"extensief begraasd","duidelijk gemeden" en "geen gegevens.
"Intensief begraasd" werden die planten genoemd waarvan duidelijk en vee.1was gegeten; "extensief begraasd" werden die
planten genoemd waarvan niet duidelijk was of ze toevallig
meegehapt waren of wel dat er bewust in geringe mate van
was gegeten."Duidelijk gemeden" was een klasse die zeer
weinig van toepassing was enwel alleen in die gevallen
waar er rondom de betreffende plant was gegraasd maar de plant
zelf aktief gemeden was.Alle andere gevallen vielen inde
restklasse "geen gegevens",zoàés plantjes dis zeer klein
waren of ook wel hele opnames,want om verschillende redenen
was de begrazing lang niet altijd vast te stellen,o.a. door
regen, een groot tijdsinterval begrazing-opname e.d.
De opnames werden op de terreinkaart aangetekend, afb.^g..

3.

Resultaten.

3•1• Routekaarten
De routes die de dieren op een waarneemdag maakten werden
vastgelegd op kaarten als afb.1, waarna de gegevens verwerkt werden.Deze routes worden bepaald door verschillende
factoren,hieronder volgt een overzicht van deze factoren
en hoe deze in het bijzonder op de Groede een rol spelen
bijde-routekeuze van de dieren.
slaapplaats• - Als slaapplaats werd beschouwd het punt waar
ded iereh 'smorgens bij de aanvang van de
waar neming gevonden werden.
Het bleek dat alle runderen op de Groede tijdens
d e w aarnemingsperiode (seizoen '72)en ook in
voor afgaande jaren de voorkeur,vertoonden om
inh et zuiden te slapen.
Opd e kaart graasgebieden (afb.4)is ditgebied aangegeven door een stippellijn in de
gebi eden I, IV en UI;ten zuiden van deze lijn
eni n heel gebied Uil werden de dieren 'smorgens aangetroffen.
Het feit dat deze gebieden werden verkozen
als slaapgebied duidt wel op enige positieve
fact oren zoals;de aanwezigheid van veel goede
weid egrond (VI en VII) en;een verminderd
vlie genbestand wat zijn oorzaak heeft in
a)d e aanwezigheid van Artemisia maritima,
welk e een repellent werking heeft op insekten
enb ) de openheid van het gebied,waardoor de
wind ook de concentratie insecten kon verminderen. En tenslotte weinig verstoring in de vorm
van bijvoorbeeld meeuwen.
voedsel -.

Dea.
aanwezigheid van een goed voedselaanbod
beïnvloedt de route, dit blijkt vooral inde
seizoensvariatie. 3ijvoorbeeld in het najaar
zijn de meeste weidegebieden erg drassig en
wordt er relatief veel boven op de duinen gegraasd van o.a. helm (Ammophila arendria).
Zie verder ook paragraaf graasdruk 1^3.3).

water -

De zoetwaterdrinkp
lend.Erwaren in
waarvan alleen de
in gebruik was (P2
werkte het jaar er
(PI, gebied01).
Van p2werd veelvu
ook werd hij vaak
bij de dieren alle
den. In natte tijd
zoetwater in stils
uit werd gedronken
een vast punt inh
aangedaan werd.

unten zijn mede route bepa1972 twee drinkwaterpompen,
pomp die op het witduin stond,
, gebied 02 afb.4). De ander
voor wel maar was nu stuk
ldig gebruik gemaakt,maar
uit gewoonte aangedaan waaren even aan de pomp snuffelen was er overal voldoende
taande poolen waar dan ook
. loch bleef pomp 2 dan ook
un route dat nagenoeg altijd
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Barrieren -

De natuur lijke barrières zij
duinen:w itduin Ü2 en het"3
scherm". D2,waar normaal om
of doorhe en zoals bijhet 3a
gat inhe t scherm" v/andeze
wordt vee 1 gebruik gemaakt(
De waterg eulen zijn vooral b
doorganke lijke barrières zon
kleine si enk (afb 1, no4 ) .
Er bestaa t de indruk dat op
lige plan ten ook een routebe
zoals Rub us spec,Hippophoe*
in het ja ar Onomis spinoza.
De grote kunstmatige barrier
heeft een •lengte van ca 8km
gebied.D it raster fungeert
voor dek oeien maar ook ise
genaamd" rand effect".Hetr
hieruitd at de dieren freque
oplopena fb.1, no 3, 10)wat
overbetre ding zodat op vele
hek eenk apot vegetatiedek i

n hier de twee
ansduin" of "het
heen gelopen werd
nsduin door "het
smalle doorgang
afb 1, no5 ) .
ijhoog water onls bijvoorbeeld de
kleine schaal stekepalend effect hebben
rhamnoïdes en later
e is het raster,dit
. en omsluit het hele
dus als uiterste grens
r sprake van een zoandeffect bestaat
nt langs hethek
vaak resulteert in
plaatsen langs het
s.

Weersinvloed- Er is in dit onderzoek geen sprake geweest van
een vergelijkend onderzoek weer-gedrag, toch zijn
erwel enkele waarnemingen gedaan. Bijharde regen
staan koeien met hun kop van de wind af en als dit
te lang duurt gaan ze met dewind mee grazen,enin
het geheel is hun aktiviteit minder dan anders.
Een waarnemingsdag was het zeer mistig en op die
dag liepen de dieren een totaal andere route dan
gewoonlijk, ze gingen namelijk tegen de klok in
terwijl ze anders altijd met de klok meeliepen.
Verstoring -

Verstoring kan zowel positief als negatief zijn.
De meeuwen bijvoorbeeld maken in hun broedseizoen
zoveel lawaai dat de koeien er onrustig van worden
en niet lang in zo'n gebied blijven, en soms
werden ze daadwerkelijk verjaagd door duikvluchten
en pikken op de kop (zie afb.1, no 14-15).
Een andere vorm van verstoring gebeurt wanneer er
wat vee wordt gehaald of gebracht; dit gaat dan
meestal met veel onrust gepaard waar de koeien
zeer nieuwsgierig naar zijn; soms lopen ze dan
ook enkele kilometers mee.

Ervaring -

Hierover zijn geen gegevens,echter men verondersteld algemeen dat de koeien die voor een tweede
run worden ingeschaard een sterke continuerende
invloed op de routekeuze hebben.
Het feit wat hier het meest voor spreekt isdat
de dieren al vanaf het begin van de inscharing hun
gedrag hebben dat niet veel afwijkt van voorgaande
waarnemingen (Kuyk 1972)of van het gedrag in de
rest van het seizoen ^o.a. bij de keuze van de
slaapplaats).

Bovenstaande factoren bepalen de route die een koe volgt,uit de
verwerking van alle routekaarten kwamen de volgende resultaten;

Ie. Bijna altijd liepen de dieren met de klok mee in een
cirkel, beginnend in het zuiden via uiest,noord, oost
weer wat naar het zuiden. Op één maal na was dit altijd.
het geval,zie weersinvloed.
De reden voor deze continuïteit in routevorm is moeilijk
te geven en zal uit een combinatie van factoren bestaan.
2e. Het uitgangspunt van de route was nooit ver van het aankomstpunt. De gemiddelde afstand tussen deze twee punten
was o,5 km en twee maal was hij zelfs _+80meter. Hieruit
blijkt dus dat ze bijvoorkeur terug gaan naar de plaats
•naarze de vorige nacht sliepen.
3e. De nu gevonden routes vertonen veel minder variatie onderling dan in voorafgaande jaren werd gevonden (Nijboer 10 )
Dit iswaarschijnlijk tewijten aan het feit dat ernu
steeds dezelfde koeien werden gevolgd, namelijk twee
dieren van dezelfde boer en allebei behorend tot de oudere
dieren. Terwijl Nijboer 5verschillende dieren volgde
die veel minder gemeen hadden.
4e. De afstand die de dieren liepen is weergegeven in fig.2,
deze afstand is bepaald door de route die genoteerd werd
op dewerkkaarten na temeten met een curvimeter. De grafiek wordt gevormd door de gemiddelden van 2 waarnemingen
per maand,uitgezonderd de maanden mei en november.
De extreem lage waarde die in november ontstond was representatief voor de hele groep aangezien de rest van de
week de dieren ook altijd binnen een zeer klein gebied
waargenomen werden (namelijk in de zuidoosthoek); grote
stukken land stonden onder water,en alle oudere dieren
waren al op stal gezet,zodat er in dit geval dus meer
factoren mee speelden dan alleen het seizoen.
Rei was ook een uitzonderingsmaand aangezien de waarneming
slechts 2 dagen na de inscharing viel. De meeste dieren
waren zo van stal gekomen en waren dus nog in staat van
grote opwinding, dit gekoppeld aan het feit dat veel
dieren nieuw waren in een uitgestrekt gebied, zou kunnen
verklaren dat de dieren erg aktief waren.
Alle andere maanden zijn zonder meer te vergelijken ,
zodat hieruit de conclusies getrokken.kunnen worden dat:
a ) . het zomergemiddelde van_+9km veel hoger ligt dan
waarden die bekend zijn uit de literatuur,maar wel
corresponderen met eerder gevonden waarden op de
Groede (v.Zijp 9 , eigen waarn. en lit.onderzoekJ.
b). De seizoensinvloed onmiskenbaar is enwelzo dat de
zomerafstanden veel groter zijn dan de afstanden die
in het najaar worden afgelegd en wellicht ook dan die
van het voorjaar.
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3.2. Protocollen.
De protocollen zijn waarnemingslijste
mingsdag werden gemaakt (zie materiaa
Deze methode,hoewel in opzet erg een
enkele problemen. Het eerste is hetp
wanneer houdt een type gedrag op enwo
Bijvoorbeeld: wanneer wordt grazen Hor, on

in ^ P T u-,r, „„,,m i n u u t

?

0 e r g

n die tijdens dewaarne1 en methoöe).
voudi g, qaf toch wel
roble em van de criteria:
rdth et een ander type,
lopen ? Is dat bij minder
elijk e geleidelijke overijvoorbeeld van
staan herkauwen
( 12)heeft een
te definiëren,
tie nog niet ge-

ëlimineerd.
Omdat de waarnemers elkaar s1
issel en kunnen dan ook
individuele interpretatieverschillen gelei d hebben t ot verschillende protocolgegevens. Echterd
it is alleen ev ident in
de grensgevallen en deze zijn op het
t.otale gedragv an geringe invloed. Af en toe heeft een ko
e wel een weife lende
hniiHinn
hw ''s
eriod e, maar ov er het
louding,d.v.
avondsna
naeen
eengraasp
graasp
savonds
algemeen behoort het gedrag
tochtoch
duidduid elijk tot eenb epaalde
3drag
lemon niet.
klasse en dan spreken dergelijke prob
In figï12 staan de verzamelde waarden
per gedragskla sse uitgedrukt in procenten. De klassen "lop
"1
en" e n"staan11 zijn gesnrantHprri
p nworden
i i i n r r i p "rest"
n " r p ^ t .genoemd.
" n p n n p m H . Qe
sommeerd en
lijn gaat door de gemiddelde waarden van 2waarnemingsdag ag en (b ehalve mei ennovemotin november omdat in
ber), de lijn is niet doorgetrokken t
an in de restv an het
november een andere koe was gevolgdd
jaar.
Deze lijnen geven echter alleen eenb
eeld wat betreft de
percentages gedrag op dewaarnemingst
ijden en omdat deze
en goed beeld van de
tijden steeds varieerden geeft dit ge
reële tijd van het gedrag.
Üe relatie klok-protocol wordt in de
desbetreffende paragraaf
besproken.

'Ait. Twtir^ u
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3.3. Graasdruk.

Uit de gegevens die verkregen zijn door de routes van do
koeien te noteren en de protocol gegevens,was het mogelijk
om een beeld te vormen waar de koeien graasden en vooral
hoevaak ze ergens graasden.
Om dit te bepalen is eerst de Graede in kleinere gebieden
verdeeld (afb.4), deze verdeling is logischerwijs een arbitraire omdat er geen gedetailleerde vegetatiekaart is van
dit gebied. Raar indien deze bestond zou het nog moeilijk
zijn het gebied in graasgebieden te verdelen vanwege het
mosaikpatroon van het gebied en haar grote gevarieerdheid.
De gebiedsgrenzen zijn dan ook bepaald op grond van algemene
physiogomische aspecten van het gebied.
Deze gebieden zijn als volgt:
0_i_St Dansduin - hoogduin
Ammophila aspect bepalend
0-2Witduin
- hoogduin
Hippophaea aspect bepalend
St Danshoek - lage grazige vlakken-zoet (midden en zuid)
- duin/heide vegetatie
(noord)
- hoogduin
(midden)
II Koelaren
- Grazige vlakten m tlage duintjes
en duin/heide vegetatie (overwegend zoet)
- lage duintjes en kweldervegetatie (overwegend
III Noordhoek
zout)
IV Oost/Zuidoost Rand
- Lage duintjes afgewisseld met Armeria
vegetatie,intensief meeuwenbroedgebied
(overwegend zout)
\l Middenge- Lage duintjes,slikvlakten, grazige vlakten
deelteN
(grens zout/zoet)
UI Middenge- Grazige vlakten,lage duintjes (grens zout/zoet)
deelte Z
- V/rijhoge duinen,grazige vlakten (overwegend
VII Zuidhoek
zout)
Van elk gebied wordt de oppervlakte bepaald en deze oppervlakte gedeeld op het totale oppervlak, gaf het percentage
oppervlakte per gebied (fig 6-1)
De mate w,aarin er in deze gebieden tijdens het seizoen gegraasd werd is bepaald door van alle protocollen steeds na
te gaan, in combinatie met de routekaarten,waar ze graasden
en hoe lang (fig 6-tabel 1 ) ,uit het jaartotaal werden de
percentages graastijd berekend.
Deze.twee percentages naast elkaar per gebied, geeft dan een
beeld van de verhouding grazen/oppervlakte. Om deze verhoudingen
onderling te kunnen vergelijken is deze in één schaal gebracht:
de "relatieve graesdruk".
Deze relatieve graasdruk is berekend door het graaspercentage
te delen door het oppervlaktepercentage; dit is de begrazingsfactor B genoemd.
Het zal nu duidelijk zijn dat als deze 1 is;het graast= het
oppervlakte^, en dat er dan geen voor-of afkeur voor dit
gebied bestaat, en als B"^1er een voorkeur is om daar te
grazen en als B ^ l er een afkeur bestaat.

Zowashotmogolijk ompergebied een graaskarakteristiek te
gev/en,bijvoorbee1dgebied 0, I,IVenVworden relatief
weinig begraasd, hoewel bijvoorbeeld in gebied IV er absoluut
wel veel gegraasd wordt 22;<ó,maar aangezien dithet grootste
gebied is:oppervlakte =30 %, istoch B<^1.
Gebied IIblijkt eenzeer geliefd graasgebied te zijn, evenals
VI enVII.Waarbijhetlaatste gebied waarschijnlijk hoog scoort
omdat ditgebied ookvaak alsslaapgebiéd gebruikt wordt,
zodat er 'smorgens aanhetbegin vande route en 'savonds
aan heteind gegraasd wordt.
Het isnatuurlijk niet tezeggen watindit geval hetbelangrijkste is,deslaapfunctie ofde graasfunctie vanditgebied.
Ook gebied
tabel 1,af
gebeurt en
gebeurt.Hi
duinen optr
(Kuyk)-en
waren inde
bedenktdat
hebben.
Het feitda
niet meton
we inhetg
zagen wede
scoortdit
Vandaardat
wel inde"
De eaanwez
graeistijd,
in een bepa
neemdagte
lijken met
100 %geste
door 48,92;
en graastij
heid" isdu

0 vereist eenkanttekening, teneerste blijktuit
beelding édat 99/âvanhetgrazen in sept/okt
ten tweede datditin gebied O2 (het Jansduin)
eruit blijkt datde dieren pasinhetnajaar deze
ekken,watookhetvoorgaande seizoen werd opgemerkt
dathetJansduin nooit werd begraasd (de3minuten
doorgang} ietswat verklaarbaar wordt alsmen
de twee duinen enigszins verschillende vegetaties
t gebied Ieenlage graasprefere
ze globale waarnemingen,metand
ebied waren opandere dandewaa
dieren frequent in gebied I,ma
gebied slechts B=0,55.
we ophetidee.kwamen om teond
aanwezigheid" totuiting kwam.
igheid isdanberekend op dezelf
door ookhetaantal minuten dat
aid gebied (.inclusiefde graasti
sommeren,(tabel 2,afb.o). Omdi
de graasdruk isniet de totalea
ld,maar elke absolute aanwezigh
dit is1 %vande graastijd,zo
d indezelfde schaal komen test
s uitgedrukt ingraaspercentages

Uit deze bewerking nu,werd duid
ringspositie gebied Iinnam.Er
gebieden deaanwezigheid tweema
tijd,uitgezonderd gebied Iwa^r
was. Ditistebegrijpen alsmen
factoren ingebied Iditgebied
geven, zoals bijvoorbeeld: erga
ingang-;alser dieren gehaald of
door deze ingang enbijhethale
koeien uitnieuwsgierigheid mee
dag zijn zedaar ingeschaard,zo
herkenningspunt was,etc, e t c .
Het bleek dusnauitwerking van
enkele vooronderstellingen watb
zigheid uitkwamen,alsdateran
werden, diegoed beredeneerbaar
gevolgde methode eenredelijkeb
neemt niet wegdathetslechtso
gaat, zodat er tocht rekening ge
vallige ensystematische fouten.

ntie had klopte
ere woorden als
rneemdagen,dan
ar op deBschaal
erzoeken ofdit
de manier alsde
doorgebracht werd
jd), op dewaar—
t tekunnen vergeanwezigheid op
eidstijd gedeeld
dat aanwezigheid
aan. De"aanwezig=g.p.

elijk watvoor
bleek globaald
al zohoogwas
dit 31/5=+6
beschouwd dat
een grote aantr
an vaak mensen
gebracht worde
n gaat vaak een
tot de ingang;
dat deingangh

een uitzondeat inalle
als degraasmaal zohoog
verschillende
ekkingskracht
in enuitde
n, gaatdat
grote groep
hun eerste
un eerste

de gegevens dater zowel
etreft graasdruk enaanwedere verschijnselen duidelijk
zijn. Hetblijkt datdehier
etrouwbaarheid heeft.Üit
m2steekproeven permaand
houden moet worden met toezie verder discussie.

Afb. 6- graastijd- en aanwezighcidtabellen.

tabel 1. waargenomen graastijden inminuten,pergebied (waargenomen
per maand opdetweeobservatiedagen).
maand:
koe nr.t

rae i
79 .

juni
79 78

.iuli
79"78.

mi,",

79 78

sent..
79 78

okt.
79 78

57

109 35

twv.

15

gebied:

3

°i
I

8

II.
III

.26

64 26

38

205 19

169 30

42

148

IV
V

•25

VI

241
152

VII

5 71
81198

167

63
11110
26

72

156

84198

66 58

92145

41 11

3 126

60 59

125 19

12

139

22

122 31

7 108

29

175189

41
51

118
260

144

tabel 2. waargenomen aanwezigheid inminuten,per gebied (alstab.1)
maand:
koenr.:

mei
79

juni
79 78

juli
79 78

aug.
79 78

sept.
79 78

okt.
79 78

nov.

15

gebied:

10 5

5

°2
I
II;
III

40360

30

90350

325
80

IV
V

40

VI
VII

5

5
200

260

5
5 80

60 480255

110

235 20

60

505 30

38O

335 70

15200

400

136;490

HO
85 90

115150

220 410

60190

45 20

5180

410ISO

80 100

5 35

280 50

10305

5 15

130

10115

475135

270

5'

120

190
350

Afb.7- graasdruktabel,
tabel 3.derelstieve graastijdenaanwezigheid, tenopzichte van
derelatievegebiedsgrootte.
graastijd
gebiedj
0

204 m i n .

g r a a s p e r c . aanwezigheid

e&

aa.nwezigh.eid o p p e r v l .
i n g.-.pv

J Q P P . :„Bjfc£fcKto2r

11 g . P ^

23,3 ha.

8

0,50

1505'
1555«

31 g . p .

2 7 , 5 ;;

9

o,55

32 g . p .

31,2 „

10

1,70

1280».

26 g . p .

36,0 „

11

1,00

525 m i n .

I

238'

* 5$

II

858'

Mi

III

543'

115&

1

22/0

1790'

37 g . p .

9 3 , 0 „,,

30

0,73

V

488«

10;Ü

1280«

26 g . p .

4 4 , 8 ,;

14

0,71

VI

731«

15fo

1430'

29 g . p .

32,6 „

11

1,36

VII

760'

16$

1745'

36 g . p .

21,1 „

7

2,28

4892'

100/b

10585«

228 g . p .

IV

IO70

totaal:
y~
©

®

.

310

h a . 100$

hetpercentage graastijd pergebied
- dit getal isgevonden doorde aanwezigheid tedelendoor48,92minuten
d.i.1$van detotale graastijd, zodat inafb.8degraastijd ende
aanwezigheid indezelfde schaal staan afgebeeld.
- B.factor=^graastijd
^oppervlakte'
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3.4, Klokkaarten.
Ornde klokkaarten goed te kunnen interpreteren is een legenda
voor de verschillende categori'én opgesteld.(afb.7,fig.l).
Er waren nogal wat discussiepunten zodat ik hiermee geprobeerd
heb een vaste lijn in de interpretatie te brengen.Deze discussie wordt in par.4.1.1. behandeld.
De resultaten van deklokmethode staan in afb.10-,-T1en1.2'.
In afbeelding11staan de totale uitkomsten per week. Deze
zijn uitgedrukt in percentages van het totaal. In elke maand
zijn.twee waarnemingen van een week gedaan (uitgezonderd
september, toe 1klok uitviel en november), de lijn wordt
gevormd door de gemiddelde waarden.
November is niet doorverbonden aangezien het hier een andere
koe betrof. Bovendien'zijn er van de maand mei,van de twee
kaarten,de 24 uurswaarden bepaald en van deze waarden is
de standaarddeviatie berekend; deze staan vertikaal aangegeven.
Van de gegeven categoriën betekent "liggen": absolute rust;
"grazen" spreekt voor zich met dien verstande dat lopen niet
van grazen te onderscheiden was,zodat dit hierbij ingecalculeerd was;"rest" is die categorie die niet duidelijk tot
de andere typen (als grazen,liggen,etc.)behoorden, dus
"rest" kan hier letterlijk worden opgevat;"staan" en"liggend
herkauwen" spreken ook voor zich.
Afbeelding12n is hetzelfde berekend als deweektotalen in
afbeelding11,echter hier is geen sprake van 24 uurs waarnemingen ,maar hier is de klokkaart afgelezen in dezelfde
periode als er door dewaarnemers werd waargenomen; degestippelde lijn is de lijn getrokken door de waarden die uit
de protocollen waren gevonden ("waarnemer"), ook hiervan
wordt de relatie in paragraaf 7besproken.
Inaf beel ding ia s taan tweev ersc hijn seien, Ten eers tede
seizo ensi nvlo ed op de1 engte van dea ktieve dag ent en tweede
dese izoe nsin vloed oph et"na chtg raze n".l/e rgeli jken we in
afbee ldin g.e detw eeko eklokk aart end an zie nwe dat in juli
erge midd eld iets voor zessen met gra zen be gonne nwe rd en in
oktob ero mstr eeks half zeven; .dez ewa arden vorme n de lijn
"begi nak tivi teite n"in afbee ldin g11 ,even zó is de hierboven
geleg en1 ijh "eind eakt ivitei t"g evon den.I n de alte merende
perio de:" den acht" iso ok de akti vite itgem eten, dez ewerd
dann acht graz en ge noemd ,hier bij moet danw orden gel etop
hetf eit dat depe riode waari
nhe tna chtgra zenw erd gemeten
inj'u liv eel korte ris dan de per iode waari n dit wer d gemeten
in no vemb er( resp. +7h en 13 h ) .
Beschouwen we nu bovenstaande figuren nogmaals dan zijn er
verschillende conclusies mogelijk. Van de koeklokkaarten
(afb.10)zijn behalve de lengte van de aktieve dag eb het
nachtgrazen, nog andere verschijnselen af te lezen,zo
gebeurt b.v. het grazen in juli overdag regelmatiger dan
het grazen overdag in oktober; in juli zien we 3mooi afgeperkte graasblokken:'s morgens, 'smiddags en 'savonds,
maar in oktober isdeze scheiding veel minder duidelijk.
Dit werd bevestigd door waarnemingen van v.Putten(mondeling)
Verder blijken de dieren in êên seizoen steeds ongeveer
dezelfde tijd aktief te worden. En tenslotte is het ook
mogelijk om te zien hoezeer twee verschillende dieren een
nagenoeg gelijke dagindeling hebben, als mon de kaarten
van koe no 78 vergelijkt met die van no 79 (niet afgebeeld).

//

Uit de gemiddelde weekpercentages volgt dat hier geen
seizoensvariatie kan worden gevonden, [en enkele uitschieter is het geringe "liggen herkauwen" in mei en de lichte
daling in het "grazen", dit laatste zou tewijten kunnen
zijn aan de drachtigheid van de waargenomen koeien die beide
eind oktober moesten kalven.
Tenslotte blijkt uit de lengte van de aktieve dag (afb.ll)
eenzelfde seizoensinvloed als uit de routeafstand (afb.2 ) .
We zien dat in de zomer de dieren het langst aktief zijn:
van 's'morgens 6 tot 'savonds 11 uur,wat terug loopt tot
in november van 'smorgens 8tot 'savonds 7uur.En ook
blijkt hieraan tegengesteld het nachtgrazen steeds belangrijker teworden.

