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H. E. van de Veen

Bosbegrazing
Minister Braks is t o t de
conclusie gekomen dat uit de
evaluatie van d o o r één of
h o o g u i t twee diersoorten
begraasde kleine terreinen
met b o m e n erin geen duidelijk
beeld kan w o r d e n verkregen
van de effecten van s i m u l t a n e
begrazing in een uitgestrekt
bosgebied. Deze conclusie is
mede gebaseerd o p het
gegeven dat v o o r het
merendeel van de
o n d e r z o c h t e terreinen
bovendien als doelstelling
gold het tegengaan van
natuurlijke bosverjonging.
Daardoor bestaan er
aanzienlijke leemten in de
kennis over de relaties t u s s e n
het bos en de g r o t e
herbivoren en vice versa. Om
deze leemten op te vullen acht
de minister een g r o n d i g
opgezet bosbegrazingsonderzoek noodzakelijk. Tot
zover kan ik deze minister
goed volgen.
Inmiddels kan o,a. uit persberichten
worden opgemaakt dat een veeljarig
onderzoek wordt voorbereid, waarbij
het RIN als trekker zal fungeren. Daarbij wordt een onderzoek in twee fasen
voorgesteld. Vier jaar voorstudie en
vier jaar se mi-praktijk.
In de eerste fase worden de verschillende te bestuderen diersoorten afzonderlijk in een zo klein mogelijke
sociale groep binnen een omrasterd
representatief Veluws bosterrein gehouden. Het is de bedoeling om dan
een soortspecifiek kwantitatief ecologisch profiel op te stellen. Ongetwijfeld
biedt een dergelijke aanpak uitstekende perspectieven op het verkrijgen van prachtige gegevens over de
relaties tussen één herbivoor en zijn
omgeving, Dat is heel mooi, maar niet
bruikbaar voor extrapolatie naar een
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situatie waarin verschillende herbivoren op het niveau van de natuurlijke
draagkracht worden verondersteld
aanwezig te zijn. In zulke situaties treden immers altijd interacties op tussen
de herbivoren onderling die kunnen
variëren van competitie tot facilitatie.
Daardoor zal ook in Nederland blijken
dat het soortspecifieke ecologisch
profiel zeer plastisch is. Ik ben dan ook
van oordeel dat een eerste fase van
vier jaar uitsluitend kan worden gemotiveerd wanneer een echte winter met
sneeuw en ijs tenminste drie jaar uit
blijft en dat op zo kort mogelijke termijn
met het enige echte - integrale - experiment zou moeten worden begonnen.
Daarbij doet zich vooralsnog een
tweede probleem voor. Het voorgestelde spectrum aan herbivoren is veel
te smal en niet representatief voor een
Westeuropees bosecosysteem van
formaat. Vooralsnog komen alleen ree,
edelhert, paard en rund in aanmerking
als bosbegrazers. Van deze soorten is
al heel veel bekend: het ree is een
obligate houteter, het edelhert een facultatieve houteter en paard en rund
zijn gespecialiseerde grazers, waarbij
het paard desnoods hout eet. Nu
reeds aanwezige bosbewoners als het
wilde zwijn en het damhert, waar we
heel weinig van weten, worden niet
genoemd en de beide obligate houtetende grote specifieke bosbewoners
wisent en eland zijn kennelijk selectief
'vergeten'.
Als het om bosbegrazing gaat met als
doel een maximaal effect op de structuur, ligt een accent op onderzoek aan
deze - vriendelijke - grote takken- en
basteters voor de hand. Grazende
huisdieren waar al de nodige dikke
rapporten over zijn samengesteld
kunnen wel even wachten en het gaat
helemaal niet aan om rasterkosten en
Haagse koudwatervrees aan te voeren als argumenten om onderzoek
aan bosbegrazing door een verkeerde
soortkeuze feitelijk in de kiem te smoren!

