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1.
1.INLEIDING.
Bijhetbeheervannatuurreservatenwordtgestreefd naarhethandhavenvaneenzogedifferentieerd mogelijke faunaenflora,danwelnaar
behoud vanbepaaldeelementenwaaraandatreservaatzijnwaarde ontleend.
Ditkannietbereiktwordendoorniets tedoen.Eenheideveld bv.zal,
aanzijn lotovergelaten,opd mduurovergaaninbos.Voorhet instand
houdenvaneenheideveld isbeweidendoorschapen,afplaggen,afbranden
en/ofmaaien,essentieel.
Somszorgtbeweidingookvooreengroteredifferentiatie indebotanische samenstelling.Doorhetafgrazen,vertrappenenkorthoudenvande
vegetatiekrijgtgeenenkele soortdegelegenheid totoverheersingen
wordtdezodeenigszinsopengehouden.Ditgeeftvele soortendegelegenheidzichertevestigen.
OpdeGroede,eendeelvanhet staatsnatuurreservaat "deBoschplaat"
opTerschellingwordtalsbeheersmaatregelbeweidingd.m.v.koeienen
paarden toegepast.Ditheeftgeleid toteenzeergedifferentieerdeflora.
Omtewetentekomenwelkeroldebeweidingspeelt,wordteronderzoek
verrichtnaardeinvloed vandezebeweiding ophetgehele oecosysteem.
Inhetkaderhiervanwerdergedragsonderzoekgedaanbijdekoeienen
paarden.Hetisvanbelangtewetenwaterdoordedierendiezichinhet
reservaatbevinden,gedaanwordt.Deplaatsenwaarzegrazenenzichbij
voorkeurbevinden,slaapplaatsen,verdelingvandeactiviteiten overde
dagetc.zijnvan belang.Ookishetinteressantdezegegevensvandieren
ineensemi-natuurlijkmilieu tevergelijkenmetdievandieren,gehoudenondervolledige "cultuur"omstandigheden.
In.hethiernavolgendewordthetgedragsonderzoek,zoalsdat inde
zomerenherfstvan 1971werduitgevoerd,weergegeven.Gedurendehet
eerstedeelvandezomerwerd dit onderzoekuitgevoerd doorP.Minnaard,
studentaandeLandbouwhogeschool teWageningen,laterdoorschrijver
dezes.Naardegegevens,verzameld doorMinnaard zalenigekerenworden
verwezen.
Het onderzoekwerdverricht inhetkadervandewerkgroep begrazing
vanhetRijks institiutvoorNatuurbeheerenstond onderleidingvan
drs.P. Oosterveld.Assistentie bijdewaarnemingenwerd verrichtdoor
F,Kuyk,studentbiologieteUtrecht,M.VisserenG.w'olsink,beiden
praktikanten vandeHogere Landbouwschool teDronten.Zonderdezeassistentiezoudit onderzoeknietmogelijkzijngeweest.Hiervoormijnhartelijkedank.

2.BESCHRIJVING VAI-IHETSTUDIEGEBIEDEKSEOPZETVAEHETONDERZOEK.
DeGroede iseen 300hagroot,afgerasterd deelvanhetstaatsnatuurreservaat "DeBoschplaat;"

opTerschelling.Hetgebied bestaatuitenkele

hoge,kalkarmeduinen (Witduinen Scherm),gebiedenmetdrogeduinvegetatie (inhetHoordenenZuid-flesten),begroeid schor (tussenSchermenKleine SlonkeninhetNoorden),begraasdeduinvalleien (Koelaren)enbegroeidestrandvlakten (allestenOostenvandeKleine Slenk). Opdehogereduinenna staathetgebied sterkonderinvloed vandeWaddenzeediehetterreinbijhoogwater inherfstenwinterenkelemalenoverspoelt.
AandeOostkant langshetstek (=afrastering)envoorallangsdeWadkant
bevindenzichverschillende slenken.Degrootstehiervan,deKleineSlenk,
loopt vanhetWad totenkelehonderdenmeterslandinwaarts.Doorzijn
diepte enbreedte isdezevoordedierenniet tepasseren endaardooreen
belangrijke factorvoordeverspreidingderdieren.
Defloristische rijkdom iszeergroot (Westhof, 1947)- Konijnenkomen
inalledelenvanhetterreinvoor.Merkwaardig is,datzedehogevloeden
opdelageredelenoverleven.Ze latenzichdannl. inhunholopsluiten,
waarinzoveel luchtachterblijft,datzehiermeehetvolgende lagewater
halen.Grotere dichthedenwordenalleenbereikt opdehogeduinen.Ook
aisbroed-enfourageergebied voorvogels isdeGroede vanbelang.Belangrijkalsfactorvoordeverspreidingvandekoeienenpaarden iseengrotezilvermeeuwenkolonie (t_3.000paren)diezichvanhetmiddentothet
Zuid-Oostenuitstrekt.
Het terreinwordtal+_50jaarbegraasd.De laatste tijd ishetgemiddelde aantaldierensteedsruim 100geweest.Sindsenige jarenzijnhier
bovendien ruim 10paardenbijgekomen.Hetbeweidingsseizoenlooptvanbeginmeitot indeherfst.Heteindwordtgrotendeelsbepaald doorhogewaterstandenenoverstromingen.Bijlagewaterstandenkunnendepinkentot
indecember inhet terreinblijven.Voordedrinkwatervoorziening zijn
inhetterrein tweewindmolensaangebrachtdiehetwater ingrotetonnen
pompen.Deze staanbijhetScherm-enbijhetWitduin.
Hetaantalpaardenvarieerde indezomervan1971van 12tot 15-Het
rasbestand waszeergevarieerd (vanShetland pony,Ejordenpaarden,allerleikruislingen totnormaalGelderswarmbloed).Hetwarenmeest 1en2jarigedieren.Ongeveerdehelftwarenmerries,derestwarenruineneneen
paar (jonge)hengsten.
Dekudde rundveebestond uit+_110dieren.De samenstellingwasals
volgt:enkele (—10)droogstaandemelkkoeien, r_1/3drachtige vaarzenen
derestbestond uitpinken(^-g-jaaroud).Opeenna (eenpink)warenalle
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zwartbont.Bevaarzenwerdeninde loopvanhetseizoen,vooralvanafseptember,uithet terreingehaald.Hiervoorwerdentendcleweervaarzeningeschaard,zodatdesamenstellingvande kuddeinde loopvanhetseizoen
veranderde. Ookwrden ertussentijdsweldierenuitgehaald eningebracht.
Eengemiddeldedichtheid van 1stuksvee op+_3ha iszeer laag.Op
zuiveragrarische graslandenwordendichthedenvan_+2stuksG.V.E.(grootvee-eenheden; 1pink^ 0,4G.V.E.,1vaars.£20,6 G.V.E.)bereikt.Vandaar
datdedieren inditvrijvruchtbaremilieueenruime voedselkeushebben.
Demogelij:-hedentotselectie vanbepaalde soortenofassociatieszijn
dusgroot.Verdergeeftdegrootte vanhetgebied,invergelijkingmetnormaleweilandpercelen van1-+.3ha,mogelijkhedentottotaalanderegedragspatronen,bijvoorbeeld m.b.t.deverspreiding.
Omoeninzicht inhetgedrag (d.w.z.graastijden,verspreidingover
hetterrein,verdelingvandeactiviteiten overdedag,plaatsenwaarmest
enurinegedeponeerdworden,voedselkeuzeetc.)tekrijgen,werden 5dieren
uitgezocht,4koeieneneenpaard.Deze koeienwaren:no. 10eengustepink,
no. 20eendroogstaandemelkkoe,no.63eendrachtigevaars (kalftijdnovember)enno.85,eveneenseendrachtige vaars.Hetwarendezelfde dierendie
ookdoorMinnaardwerdengevolgd.Hierdoorv/arenallecategorieënvertegenwoordigd.Koeno.85werdbeginseptemberuithetterreingehaald,no.63
werd begin oktoberopstalgezet. Voordezedierenwerdennieuwe koeien
voorhet onderzoekuitgezocht,ni.no.6 (eengustepinkalsnr. 10)en
no. 110 (idem).Hetpaardwaseenwarmbloedmerrie,de oudste (engrootste)
dergroepmeteenduidelijkeleidersrol.
Bovengenoemde dierenwerdenzoveelmogelijk,eenvooreen,eenmaal
permaand eengeheledaggevolgd.Hithet onderzoekvanMinnaard wasalgeblekendatdekoeien 'snachts opdeslaapplaatsen (d.w.z. injulivan
+_23.OOuurtotdevolgendemorgen_+7.00uur)weinigactiviteitenvertoonden.Degehelenachtwerdpractischdoorgebrachtmetliggenenherkauwen.
Doorhetpaard werd gedurendedenacht echterwelgegraasd engelopen.Vandaardatinhet latere onderzoekdekoeien 'snachtsnietgevolgdwerdenen
hetpaard wel.Hetwaarnemengebeurdedoorhetdieropredelijke afstand,
_r10-20meter,tevolgenendeverschillende gedragingen tenoteren.Omde
10minutenwerd genoteerd welke activiteithetdiervertoonde.Hamaximaal
6uurwerddewaarnemerafgelost.

Tabel 1:13etotaaltijdenvot-r
dieren inAugustus.
koeno.20
graastijd

8u.10min.

Ltenbi.iindividuels;

verschillende

,.,

6;

no. 55

gemiddeld

8u.20min.

10 Tzcnder
merrie
no. 10)
6u.40min. 5uur
7u.45min. 13u.30m

lu.50

lu.30

Ou.30

2u.l5

5u.30
staand
herkauwtijd
liggend 2u.20
totaieherkauwtijd 5u.50

2u.20

2u.50

2u.20

2u.30

4u.10

4u.20

2u.50

4-U.25

restligtijd

Ou.30

2u.00

3u.00

lu.50

lu.50

totaleligtijd

2u.50

4u.20

5U.50

4u.10

4u.20

2u.40

staan

1u.10

lu.30

lu.40

50

lu.25

5u.50

lopen

30

40

50

lu.40

40

2u.00

afgelegdeafstand

7,8km

5,5km

5,7km

6,2km

6,3km

geurineera

7x

8x

7x

1x

7x

3x

gedefaeceerd

11x

10x

11x

5x

11x

7x

volgtijd
nl.van
geheleactieve
dag (zietekst)
weertoestand

16U.10

17.OO-23.IO

l6u.30

l6u.30

12,1kr

12u.10

24uur

6.IO-22.4O6.OO-22.3O6.10-18.20

16.00-10.(

nee
ja
ja
nee
beginniet
eindniet
matige tot bewolkt;
windstil; tochtig
hardewind; droog,matige oractisch practisch
zonuendanwind 1regen-onbewolkt onbewolkt
regenbuien bui
ietsmistig zonnir-t J
aanvankelijk
"
koud,later
mooiweer!

T a b e l 2 : De t o t a ; a l t i j d e n v o o r de v e r s c h i l l e n d e a c t i v i t e i t e n
dieren in september.
k o e n o . 63

bij

ja

individiuele

n o . 20

n o . 10

n o . 20

gemiddi 2ld

merri

5 u --30min.

6u.50min.

12u.20m

graastijd

7u.20min.

7 u . 1 0 m i n ,.

7 u . 20rnin.

staand
herkauwtijd
liggend

lu.50

Ou. 50

lu.50

1U.10

lu.25

1u.20

2 u . 30

2u.20

lu.50

2u.00

tot.

herkauy;tijd

3 u . 10

3u.20

4 u . 10

3u.00

3u.25

rest

ligtijd

1u. 50

1U.20

1U.10

2u.10

lu.40

tot.

ligtijd

3u. 10

3u.50

3U.30

4u.00

3u.40

3u.10

staan

1u. 30

lu.40

lu.30

lu.30

1U.35

5U.30

lopen

50

50

40

50

50

3 uur

afgelegde afstand

6 , 5 km

5 , 9 km

4 , 4 km

4 , 9 km

5 , 6 km

1 3 , 7 km

geurineerd

7 x

4 x

6 x

4 x

5 x

3 x

gedefaeceerd

10 x

11 X

6 x

8 x

9 x

8 x

Viu.40

1411.20

volgtijd
n l . van
gehele actieve
dag
weer

6.20-21.00
ja
's morgens
half tot

14U.50

13 u u r

24 u u r

6.3O-2O.5O 6 . I O - 2 O . 5 0 6 . 5 0 - 1 9 . 5 0
nee
begin n i e t
nacht's m o r g e n s
bewolkt
vorst
ja

zwaar
bewolkt;
matige tot later
t
e
?S
iM
^t°tha21"hartje
,NV/
. zennig
ieJNW
Tand
wind '
simdsmiddagszondagszonnig

nee
begin n i e t
eerst misti
l a t e r opge-

6. 0 0 - 6 . 0 0 ;
ja

er,

trokken vrijwelonbewolkt

5.

?abel 3ï De t o t a a l t i j d e n voor de verschillende a c t i v i t e i t e n b i j individuele
dieren in oktober.
koe no. 20

no. 8

graastijd

no. 10

no. 110

gemiddeld

5u.50
stac nd 2u.10
herkauwtijd
lig£•endlu.20

7u.20
6u.45
40rnin. 1u.10

7u.40min.
20min.

6u.55
lu.05

2u.10

2u.—

1U.20

1U.45

tot.herkauwtijd 3^.20

2u.50

3u.10

lu.40

2u.45

rest ligtijd

10min.

10min.

30min.

30min.

20min.

tot. ligtijd

1u.30

2u.20min. 2u.30min. 1u.50

staan

1U.30

40min.

lopen

1u.20

merr:
8u.2(

2u.05

50mir

1u.10

1u.30min.

lu.15

1U.5C

10min.

10min.

25min.

40mir

afgelegde afs tand 7>4km

2,6 km

2,2 km

3,1 km

3,8 km

4,8k

geurineerd

2x

2x

2x

6x

3x

2x

gedefaeceerd

7x

2x

3x

6x

5x

3x

volgtijd

12u.20min.

nl»A^an

6.5O-I9.IO

11 uur

11u.55min. 11u.30rain

11u.20m

8 .40-20

7.00-18.00 7.20-19,15 7.30-19-10

nee

gehele actieve
dag begin niet begin en eind begin niet begin niet
niet
weer
wind met zon
harde westen onbewolkt; zeer dichte mist
nu en dan
wind; licht windstil;tot tot 10.30; later
hagelbuien
bewolkt
8uur mistig zonnig, matige
ZW wind

Tabel 4- Het gemiddelde vande tijden,besteed aan de verschillende activité
ten,gedurende enige maanden.
merrie (iedereme iand een waarne
Sept.
Okt.
mi:
Äug.

Aug.

Sept.

Okt.

7u.45
2u.15

6u.50
lu.25

6u.55
lu.05

2u.30

1U.45

tot.herkauwtijd 4u.25

2u.~
3u.25

2u.45

rest ligtijd

lu.50

1u.40

20min. ligtijd

tot. ligtijd

4u.20

3u.40

2u.05

staan

lu.25

1U.35

lu.15

lopen

40min.

50min.

25min. afstand

afgelegde afstand6,3km

5,6km

3,8 km

geurineerd

7x

5x

3x

11X

9x

5x

graastijd
staand
herkauwtijd
liggend

gedefaeceerd

graastijd

1311.30

12u.20

6u.20

2u.40

3u.10

50min.

staan

5u.50

5^u.30

1u.50min.

lopen

2 uur

3 uur

40min.

12,1 km

13,7 km

4,8 km

geurineerd 3x

3x

2x

gedefaec.

8x

7x

Jx

ge en gehele
ac tieve dag

3» GEDRAG VAK DE KOEIEN E I PAARDEli.

3.1.Graasgedrag.
De "statistiek1vanhetgrazenissamengevatinbijgaande tabellen.Bij
hetbestuderenvandezetabellenmoetmenwolbedenkendatdedierende
geheledaggevolgdwerden,maarslechtsgedurendede "actievedag",d.w.z.
wanneerergegraasdwerd.Eenactiviteit alsbv.herkauwenwordthierdoor
sterkondergewaardeerd omdatdit ook 'snachtsgebeurt.Hetvolgengebeurdevan 'smorgenszovroegmogelijk(_+ zonsopkomst;dedierenmoestenopgezochtkunnenworden)totze 'savondsgingen liggen,zodaterhiernageen
graasactiviteitmeerverwachthoefde teworden (zieverslagMinnaard).
Bijde "looptijd"moetopgemerktwordendatditdetijd isgedurendewelke
zeandersnietsdedendanlopen.Ooktijdenshetgrazenwerduiteraardgelopen,dochdit ishierinnietinbegrepen.Bijdeactiviteit "staan"wordt
hiereveneensdetijdbedoeld gedurendeY/elkehetdierstilstondzonder
verderietstedoen.
Erisinde literatuurvrijveelbekend overhetgraasgedragvanrunderen.Hetbetreftechtermeestalmelkkoeien.Destudieszijnverrichtbij
zeeruiteenlopende rassenenomstandigheden.Ditmaakthetvergelijken
zeermoeilijk.Porzig,die-naasteigenwerk ookveelliteratuurheeftverwerkt,vermeldt inzijnboek "DasVerhaltenLandwirtschaftlicherNutztiere"
voorzwartbontendevolgendegraastijden:

onderzoeker:
Könekamp

graastijd (in uren)
10,42 (stand7;eide)
9,10 (wisselweide)
7,35 (rantsoenbeweiding)

Olofson

6,95

Himmel

6,13

Haraison e.a. (bij HolsteinFriesians)

9>02

Hodgson (bij Ïïolstein-Friesians) 7,19
De variatie is zeer groot. Wel blijken de op de Groede gevonden graastijden binnen de hier gevonden uitersten te lig 0 en en ongeveer het gemiddelde
te vertegenwoordigen.
Ook wordt in de literatuur vermeld dat er soms 's nachts gegraasd
wordt. Atkeson e.a. (1942) vonden dat er 's nachts door droogstaande koeien
zelfs 1,6 uur gegraasd werd tegen 5?6 uur overdag. Anderen vonden dat van
de totale graastijd 5 0 - 1 0 0 ^ overdag plaatsvond. De runderrassen worden niet
vermeld. Ook het begrip "nacht" Y<iordt niet nader aangeduid. Een andere onderzoeker meldt dat er 's nachts slechts gedurende een (korte) periode gegraasd wordt. Ook het weer wordt als oorzaak van nachtelijk grazen genoemd.
Als factoren die de graastijd beïnvloeden, worden o.a. vermeld:
- v/eer (zie ook 3 * 3 - 1 - ) ,
- bij bijvoeding wordt korter gegraasd,
- individuele verschillen (die erfelijk z i j n ) . Bij 52 Guernsey en Shorthorns werden uitersten gevonden van 4«33-10,48 uur. E e n andere onderzoeker vond 4)8-13,2 uur,
- rasverschillen,
- wcidesysteem (zie Köhnekamp, b o v e n ) ,
- graskwaliteit. Is er veel gras van goede kwaliteit, dan wordt er korter
gegraasd dan bij zeer lang gras van middelmatige kwaliteit. Ook zeer kort
gras verlengt de graastijd (Hancok, 1950 en 1954)- Ook kan zeer goed gras
langere graastijden geven, doordat er meer selectiemogelijkheden zijn.
Langere graastijden gaan ten koste van de rusttijden en de tijd van "n-1':JS
doen", d.w.z. liggen en staan zonder verder iets te doen.
De andere activiteiten (liggen, staan, lopen, herkauwen) zijn moeilijk met literatuurwaarden te vergelijken omdat deze voor een deel 'snach"
plaatsvinden en er op de Groede 's nachts niet waargenomen werd (hiervoor
was te weinig mankracht b e s c h i k b a a r ) .
Voor het aantal keren defaeceren en urineren werden in de literatuur
(Porzig) waarden opgegeven van resp. 10-18 en 5-12 keer. Deze gelden voor
de gehele 24 uur. Ze komen ongeveer overeen met de op de Groede ^evonden
cijfers, als men bedenkt dat bij deze laatste de nachtwaarnemingen ont-

Ö.

"broken.De lagerewaarden van oktobersullenvoornamelijkveroorzaakt
zijndoordekorterewraarnemingstijdenenmisschien ookdoordelaterin
het seizoen ietsafgenomenattentiebijdewaarnemers.Hetaantalkeren
datergeurineerd.engedefaeceerd wordt,hangtvolgensPorzig onderneer
afvan:
-dekwaliteitenhoeveelheid vanhet opgenomenvoer.Drogergras (t.o.v
jonggras)zorgtvoormindervaakurinerenendefaeceren,
-dehoeveelheid opgenomenwater,
- luchttemperatuur,
-beweidingssysteem. Opeenstandweidemindervaakdanbijrantsoenbeweiding.

De verdelingvandeactiviteiten overdedagisuitgezet ingrafiek 1.Bestuderinghiervan leert,dat2belangrijke graasperiodenzijn
dieindemorgen (deeerste)endaarnadie indenamiddag.Hoewelerook
middenopdedaggegraasd wordt,zijnditkortereperioden.Midden opde
dagzijnvooraldeherkauwperiodenbelangrijk.Kazonsondergangneemt
hetgrazenvrijsnelaf.
Hetpaardbrengteenveelgroterdeelvandedaggrazend door.Hierbijwordtookeendeelvandenachtgrazenddoorgebracht.Wordterdoor
depaarden overdagnietgegraasd,danstaanzewatbijelkaartesuffen.
Overdag liggenzeweinig;ditgebeurtmeer 'snachts.Invergelijkingmetdekoeien ligthetpaardweinig.

Deafgelegde afstandenworden inhoofdstuk4-3behandeld.
3-2.Seizoensinvloeden.
Doordat dewaarnemingsperiode vielvanaugustus totenmetoktober,
eenperiodewaarindedaglengte sterkafneemt,geeftditgoedemogelijkheden omseizoensinvloeden teonderscheiden.
Uittabel4blijkt,datdegraastijd ongeveergelijk blijft (hoewel
augustusernogalwatbovenuit steekt,dochdit iseengemiddeldevan
slechts 3waarnemingen,derestvan4)>danwel ietsafneemt.Delagerevoedingswaarde vanhetgraslaterindeherfstveroorzaaktdoorhethogereruwecelstofgehalte (collegedictaat,graslandcultuur,Prof. 'tHart
wordtdusnietgecompenseerd doorlangeregraastijden.Misschienwordter
indezekortere tijdmeergegeten.Erisnietgeprobeerd nategaanofer
misschiennu 'snachtsgegraasd werd (denachtenwaren veel langer).Y/el
werd geconstateerd dateenkoediedevorigeavond opeenbepaaldeplaats
werd achtergelaten,zichdevolgendemorgennogopvrijweldezelfdeplaat;
bevond.Ditwijsteropdat 'snachtsniet (veel)gegraasd is.
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Verderblijktdatdeherkauwtijd overdagisafgenomen (envermoedelijk
meernaardenachtverschoven is).Henkanditeenaanpassingaandekortert
dagnoemen.Eveneens isdeligtijd overdagsterkafgenomen.Ditkanzowel
veroorzaakt zijndoordatdedagintensievermetgrazen'.veradoorgebracht
(erisdanmindertijd overvoorandere activiteiten)alsdoorhetfeitdat
degrond inoktoberveelnatter (enkouder)was.
OokPorzigvermeldtvoormelkkoeiendatbijkorteredagen eroverdag
(d.w.z.tussendemelkperioden)meergegraasdwordtendatdittenkoste
vande ligtijdenging.Zijndedagen langer,dankanerookvoorhet ochtenc
melkenènnahetavondmelkennoggegraasdworden.
Dathetaantaldefaecatiesenurinelozingen afgenomen is,kanzoveel
doordeveranderde grassamenstelling,dekorterewaarnemingsperiodenals
door

deafgenomenattentiebijhetwaarnemen laterinhet seizoenver-

oorzaakt zijn.Erwerd toenvaker omdetienminutendancontinu,zoalsin
augustus,'waargenomen.
Zeeropmerkelijk ishetbegineneindederactiviteiten inde loopvan
hetseizoen (ziegrafiek 1).Hoeweldezoniederedag;lateropkwam,haddit
geenevenwijdige verschuiving ophetbegintijdstipvanhetgrazen tengevolge
eerderhet tegengestelde. Inoktoberbegonnendedierenreedszovroegte
grazen,dathetbeginnietmeerwaargenomenwerd.Hetwasdannogtedonker
omdedieren opdattijdstip altekunnenvinden.Heteindedergraasperiode
schijntwel sterkdoordeduisternisbepaald te "«orden.Hierdoorkwamhet
eindevandeactievedaginde loopvanhetseizoensteedsvroegerteliggen
Dit,gevoegd bijhetongeveerconstantebegintijdstip,deedde lengteder
actievedagafnemen.
Porzig (dieCastle,FootenHalley citeert)vermeldtdathetgrazenongeveerbijzonsopkomstbegint enduurt totzonsondergang.Directnazonsonderganggraasdennog '[Cf/cdermelkkoeien,40min.ernalagreeds 90%.Ook
wordtvermeldtdaterindeherfst intensievergegraasdwordtenminder
rondgelopen.
Zeerillustratief zijndegrafieken 2en3>ontleend aanPorzig.Ook
hierblijktdat inhetvoorjaarhetgrazennazonsopkomstbeginteninde
herfst ervoor.Heteindevanhetgrazenvielhierin1948voorenin1949.
nàzonsondergang (zoalsopdeGroede).

Bijhetpaardwerden teweinigwaarnemingengedaan cm seizoensinvloeden
tekunnen onderkennen.Verderdoethetgedragspatroon (met 'snachtsgraasperioden)veelminderaanpassingverwachten.
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3.3-Exogene invloedenophetgedrag.
3.3.1.Eetweer.
Daarhetbijzondermoeilijk ishetweerinklassenintedelen,ishet
vooralbijditreedszoweiniguniformemateriaalenderelatiefweinige
waarnemingen,bijzondermoeilijk de invloedvanhetweer opgraastijden,li;;
tijdenetc.na tegaan.Vergelijkenwedittochbijdeverschillendeweersomstandigheden,danisdenauwkeurigheid vandeuitspraken nieterggroot.
Demeestextreme omstandighedenwaaronderhierwaargenomenwerd,zijn
regenmetwind enwindstil,onbewolktweer.Vergelijkenwedeze tweecategorieën (tabel1t/m 3)5danlijkthetweergeeninvloed opgraas-ofherkauwtijden tohebben.Wellijktde ligtijd overdag,enwelde "functieloze"
ligtijd,ietsverlengd tewordendoorzonnigenwarmweer.Hiervoorgeeft
vooraleenvergelijking binnendewaarnemingen vanaugustusenigeaanwijzigingen.
Porzigvermeldt,datbijzeerhoge temperatureneroverdagmindergegraasdwordt.Ervindtenigszinseenverschuivingplaatsnaardemorgen,
avondennacht.Overdagwordtervooralnaarschaduw gezocht.Ookbijslecht
weerzouermindergegraasdv/orden.Erwordtdanmeergelopenenzeliggen
minder.TevensvermeldtPorzighogdatbijhogere temperaturendeafstanden
tussendedierengroterwordenendezebijlagere temperaturenkleiner
worden.
Dedirecte reacties opweersveranderingenzijninhetveldbetertecon
stateren.Dewaarnemingenbetroffen enkelereacties opregen.Eenkeerwerd
waargenomen dateenkoerustigbleef liggenherkauwen tijdensregen,eenanderekeerwerdhetgrazentijdenseenhagelbuirustigvoortgezet,terwijl
eveneonseenkoerwerdwaargenomen dateenkoegingstaant.g.v.eenhagelbui. OokPorzigvermeldtdatkoeienbijeenregenbuigaanstaan.In"cultr1^?
weiden"wordtvaakwaargenomendatdekoeienmetderugtegenderegenen
wind ingaan staan.Vaak lopenzehierbijmetdewindmee totzedoordeomheininggestuitworden.Ditwerd opdeGroede inminderematewaargenomen.
Eenbijzonderewaarnemingwerd gedaanop13augustus (ziekaart 1)om
_+12.00uur.Eengroepkoeienwas,naenige tijdnoordwaartstehebbengetrokken,naarhetwestenafgedraaid. Toeneenhardewestenwindmeteenfelle
regenbuiopstak,keerdendekoeien 180°enliepenverdermetderuginde
wind.Even laterbogenzeweerafnaarhetnoorden.Hierhaddewind (met
regen)dusduidelijk invloed opde trekroute.Ookoverigenswerdwelwaargenomendateenhardewind eenenigszins stuwende invloed opde trekrichting
had.
Bijhetpaardwerdenteweinig;waarnemingengedaan omhiereenweer:.-.-,
vloed ophetgedragtekunnenonderkennen.
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3.3.2.Invloedvanmensen.
Inhetalgemeenkanverwachtwordendatde invloed vanmensen cphet
gedragvandedieren opdeGrocdeöeringis,gezienhetgeringe aantalmensendatditgebiedbezoekt.
lïatbetreft deinvloedvandewaarnemer cphetgedrag vandedieren,
v;atbijeenduidelijke invloed afwijkende resultatentengevolge zalhebben,
geloof iknietdatdeze invloed groot is.Erwerd steedseenzodanigeafstand tothettevolgendierinachtgenomen,dathetzoveelmogelijkongestoord zijngangging.Uiteraard isditeensubjectieve indruk;objectief
isditbijzondermoeilijkvast tbstellen.Tochwekte ookdewaarnemervan
tijd tottijddenieuwsgierigheid vandeverschillende dierenopenkwamen
zeeenssnuffelen.Oostcrveld (mond.meded.)namwaardateraanhetbegin
vandewaarnemingsperiode eenaanpassingstijd was,d.w.z.hetduurdeenige
tijdvoorhetdierzijnvorigeactiviteitweerhervatte.Vermoedelijk isdeafstand vandewaarnemerhieropvaninvloed.
Bijde invloedenvananderemensen (d.w.z. toeristen)moetenallereerstdehuifkarren vermeld worden,diedehele zomervrijweldagelijks
doorhetterreintrekken.Bijdewaarnemingendiehierover verzameldwerden
leekde invloedhiervannietgroot.Hetbelangrijkst isnatuurlijkdeafstandwaarop zepasseren.Eenmaalwerdwaargenomendatdedierenrustig
blevenherkauwen tijdenshetpasserenvandehuifkarren.Tweeanderekeren
stondenze opengingenhiernagrazen.Erwerddusalleenreactiewaargenomenalsdedieren lagen.Hierbijleekdetijddatzeallagenvanbelang
tezijn ofzebleven liggendanwel gingenstaanenweerbegonnen tegrazen.
Dit lijkt logischomdat,alszereedseentijd liggen,demotivatietot
grazengroterisdanwanneerzepasliggen.
Dat toeristenalsstorende factor optreden,werd slechtseenkeer
waargenomen.Dekoegingstaan,dochdirectdaarna ookweer liggen.Verder
veroorzaaktendetoeristent.o.v.dekoeienenpaardenzeerweinigstoring;
hoogstenswekkenzeenigenieuwsgierigheid opbijdedieren.
Voordepaardenlijkt ongeveerhetzelfde tegeldenalsvoordekoeien.
Oosterveld (mond.meded.-)namverschillendekerenwaardatdehuifkarren
eensterke invloedhaddenopde looproutesderpaarden.Zogauwdepaarden
dehuifkarren ontdekten,liepenzeernaartoeenvolgdendeze totzehet
terreinverlieten.
3.3-3'Invloed vananderedieren
Menkanhier onderscheid makentusseninter-enintra-specifiekerelaties.Daargeen vanbeideveelomvattendeterreinenindit onderzoekspeciale
aandachtkregen,zalhierslechts summieropwordeningegaan.Eerstzullen

deintraspecifiekerelaties behandeldworden.
Dedierenkwamen steedsingroepsverband voor.Opde slaapplaatsenware
dezegroepenbotgrootst,nahetbeginvandedagsplitstendezegroepenzie
meestal inenigekleinere opomtegendeavondv/eertotgrotere teversmelte
Dit opdelenensamenvoegenvangroepen leekophet oogvolkomenvanhettoevalaftehangen;hetfeitechterdatverschillendedierensteedsbijelkaar
voorkwamen,wijst eropdatditnietzois.Het opsplitsengebeurdezeergeleidelijk; ofweleendeelbleef opdeplaatseneenanderdeel troklangzaai
verder,danwelerkwam,doordatdedierenietsverschillende trekrichtingen
aanhielden,langzaam eenscheiding inapartegroepen totstand.Hetsamenvoegengebeurde opdezelfdegeleidelijkewijze.
Binnendegroepenkwamenweinigagressierelaties voor.Ditgebeurdein
hoofdzaak bijdedrinkplaatsen. Daarwasdominantiehetbesttemerken.Voor
derestwaservandominantieweinigtebespeuren.VolgensPorzigwordter
vooralgevochtenalsernieuwedierenindekuddekomen.Ookhet leiderschap
wasmoeilijk teachterhalen.Meestal liepenerjongeredierenvoorop (die"'"
renerhetmeest),dochhetwisselde steeds.OokvolgensPorzig isergeen
vast "Spiteentier"(dierdatvoorop loopt).Hetdierdat toevallighetsnelst
loopt,komt opkop.Ditisonafhankelijkvanderangorde.Slaateenander
diereenandere richtinginenwordthetdoorderestgevulgd,dantreedtdit
dierals "Spitzentier"op.Het oorspronkelijke "Spitzentier"pastzichhierbijaan.Eetdierdathethoogst inderangorde staat,v/ordtdoorPorzig
"Leittier"genoemd.Isereen (volwassen)stier,danstaatdeze altijdhet
hoogst inderangordeenisdan "Leittier".Het "Leittier"leidtdekuddealleeninmoeilijke situatiesenlooptdan opkop.Dit isookvanedelhertenbe
kond,waareenoudehinde "Leittier"is.
Eenvormvansociaalgedragdievrijveelvoorkwam,washetelkaarlikken.VolgensPorziggaatditlikkendooralle ran.,enheen.Het zouvooral
plaatsvinden opdie lichaamsdelen,diehetdierzelfnietkanbereiken,d.w.z
devoorste lichaamsdelen.

Bijdepaarden leekhetgroepsverband sterkerdanbijdekoeien.Slechts
zeldenwerdwaargenomendatdepaarden zichniet ineengroepbevonden.De
"oude"merrie,dieookindividueelgevolgdwerd,vervulde duidelijkeenleidersrol.Werd er overeengrotere afstand (meestalindraf)gelopen,danliep
zevrijwel steedsvooraan,aldanniet samenmeteenvospaard,datechter
nietaltijd a.nwezigwas.Tussendemerrieswerdweinigagressie opgemerkt,
tussendehengstenechterdestemeer.Vaakwarendezebezigtevechten.Dat
erbijdemerriesentussenmerriesenhengstengeenagressiebestond,zal
vermoedelijkmede eengevolgzijnvanhetfeit,dat1dewaarnemingsperiode
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juistinde sexuée1stilletij-ivandepaarden viel.
Totde intraspecifiekerelatiesbehoort ookhetbronstgedrag.Aangeziei
eengrootdeelvandekuddeuit jonge,nietdrachtigedierenbestaatendezegemiddeld omde3wekeninoestruskomen,zijnerelkedagweleenof
meerdieren tochtig.Volgensliteratuurgegevens (Elving,collegedictaat)
duurtde oestrus,d.w.z.detijd gedurendewelkebespringen toegelatenwordl
_415-20uur.
Eenmaalwashetwaartenemendier, no.10 inaugustus,tochtig.De
tochtigheid werd reeds 'smorgens om6.15 uurbijhetbeginderwaarneminger
ontdekt.Om 15-10uurwerdwaargenomendatbespringennietmeer toegelaten
werd.Tochbleefze,ooknogom 18.00uur,deaandachtderanderentrekken.
Hetafwijkende enonrustigegedragkanduidelijkuitgrafiek 1afgelezen
werden.Degraasperiodenwarenkortermaarveelintensieverdannormaal,
terwijlerveelgelopenwerd.Erwasveelcontactmetanderedieren;verschillendekereny;erdzebesprongen ofdeedzelfpogingen totspringen.Ook
werd veelmetdeanderedieren "gevochten".Bijhetopsporen vantochtige
dierendooranderedierenspeelthetreukorgaaneenbelangrijke rol.Indeloopvandedagwerdendetochtigheidsverschijnselenminder.
Uitde literatuur (Goossens,1971)isbekend,datde inrangordehoger
staandedieren vakerspringen;de sociaallagergeplaatstedierenwordenvakerbesprongen.Verderisbekend,dathoogdrachtige dierenendierenin
oestrusgrotere springactiviteithebbendanderest.Porzigvermeldt,evenalsGoossens,datbronstige dierendosocialerangordedoorbreken.
Bijdepaardenwerdgeenbronstwaargenomen.Hierverlopendebronstverschijnselentrouwensminderopvallend enbovendienheefthetpaardmin
ofmeereonan-oestrus seizoeninnazomerenherfst.
Vande interspeeifiekerelatieswordendiemetdevogelseninhetwild
levendezoogdieren ineenlaterhoofdstukbesproken.Tussenpaardenenkoeier
werdenweinigrelatiesopgemerkt.Ze lietenelkaarmeestal ongemoeid.Bevondenzezichopdezelfdeplaats,danleekditeerder optoevalteberusten
danophetzoekenvaneikaarsgezelschap, 'sNachtsbevondenzezichechter
welvaak op ••ngeveerdezelfdeplaatsen.Agressievandepaarden t.o.v.de
koeienwerdweinigofnietwaargenomen. Oosterveldnamwelenkelekerenwaar,
datdekoeiendoordepasserendepaarden opgejaagdwerden (mond.meded.).
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4- DE VERSPREIDING ÏM< DE DldRRH OVER HET TERixEIE.

Looproutes endagritme.
Omhetverloopvandedagweertegeven,kunnenwevoordokoeienhet
beste 'smorgensopde slaapplaats beginnen.Zoalsreedsvermeld,brengen
dekoeiendenachtgrotendeelslidend door.Het opstaan 'smorgensgebeurt vrijgeleidelijk.Eenvooreenstaanzeinde loopvan ±-g-uurop.
Meestalwordt erdanvrijsnelgeurinoerden/ofgedefaeceord.Vervolgens
staanzenogeentijdje stilenbeginnendangeleidelijk tegrazen.Tegen
de tijddatallesstaat (ofietseerder)begint ookdetrek.Algrazend
wordteeneindgelopenenvervolgens volgtdeeersteherkauwperiode.Hiernr
volgen overdagnogenige,meestalkortere,graasperioden enherkauwperioder
Tegendeavond (+_2-3uur voorzonsondergang)begintnogeenlaatste,intensieve graasperiode.Degroepenverzamelen zichweerenigszins (vuorzovei
zeverspreidwaren)entrekkengezamenlijkalgrazendnaardeslaapplaatser
inhetzuiden.
Dit isingrote lijnenhetdagritme.Opdekaarten staandeverschillenderoutesdiedeindividueelgevolgdedieren tijdensdewaarneming-speriodenvolgden,ingetekend.
Een interessantvoorbeeld vanhet ontstaanvaneendagritmewordtdooi
Porzigaangehaald.Eengroepmelkkoeienkreegdebeschikking overperceeltjesmet verschillende botanische samenstellingen (blijvend grasland,witte
klaver,rodeklaverenlucerne).Er ontstond eendagritmewaarbijdeperceeltjesdagelijks indezelfde volgorde opongeveerdezelfde tijdstippen
bezochtwerden.Het overnachtengebeurde upderodeklaver.
Dedagzelfwordt opdeGroedc opverschillende delenvanhetterrein
doorgebracht.Inde loopderlijdwerdenallegebiedenweleensbezocht?
tijdensdowaarnemingsperioden,behalvehetgebied tussendeeendenkooien
deKleine Slenk.Ditzalvermoedelijkaandeisolatie doordeKleineSlenk
tewijtenzijn.Ookbuitende "officiè'le"waarnemingsperioden'werdendaar
weinigkoeienwaargenomen.Depaarden,dieperdagveelgrotere afstanden
aflegden,kwamenhierwel.Tochhoefteenslenkgeenonnoembare barrièrete
zijn.Pinkelekerenwerdwaargenomen,datzowelkuoienalspaardendooreen
nietergdiepe (<50cm)slenkwaadden.
Vooralinhetbeginvandewaarnemingsperiode (aug.)namhetWitduin
eenbelangrijkeplaatsinindeavondtrok.Vrijwelsteedsvertrokken zeom
eenuurofzesvanafhet7/itduinalgrazendnaardeslaapplaatsen.HetWitduinwashierbijminofmeerverzamelpunt.Inoktoberwasdedominerende
plaatsvanhetWitduinverdwenen,hoewelerooktoennogweleenenigszins
zuidwaartsgerichte treknaardeslaapplaatsenwas.Eenmogelijkeverklaring
voorhetminderbelangrijk wordenvanhetWitduinmetzijndrinkplaats is.
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dat inoktoberhetterreinvuulnatter«as. Zr wordtnl. <ui..-kweluitde
plasseninhetterreingedronken. (Voorkleineenjonge,minderdominante
dieren YJHSditzelfsweieensdeenigemogelijkheid cmtedrinken,omdatzt
bijdepompdoordedominante dierenverjaagdwerden.)Bovendienisdewaterbehoefte bijlageretemperaturengeringer.Hierdoorverliest eendrinkplaatsuiteraard aanwaarde.
Eenbelangrijkeplaatsnemeninhetveldallerleiopvallendevoorwerpenin.Strandpalenbijvoorbeeld zijngeliefd cmtegenteschuren.Ditheet
opdenduurtengevolgedatereensteedsgrotergatrond zon'npaalontstaat,waardoorhijtenslotte omvalt.Eveneenseengeliefdeplaatswasde
fuik,diebijdeingangvanhetterreinstaat.Graagwerddezeplaatsgebruiktalsrustenligplaats.uokde omgevingvandebeidewindmolensbij
het//itduinenSt.Jansduinwerdengraagalslig-enrustplaatsgebruikt,
zoalsookdekeetdieinseptemberbijhetWitduinwerdgeplaatst,een
sterke invloed opdedieren,vooraldepaarden,uitoefende.
Een sterkstuwende invloed gaatuitvanhetstek.Ditkaninhetveld
zeerduidelijkgeconstateerd v/ordenaandediepuitgelopenpaadjesdieer
vlaknaastparallelmee lopen.Ookaandehandvandekaartenmetlooproute
kanditgeconstateerdworden.

Ded-.,orhetpaardafgelegderouteszijn ingetekend opkaartJ.Depa-,r
denzwervenperdagaanzienlijkmeerronddandekoeien.Eriseenveelminderduidelijkdagritme teconstateren,mededoorhetveelgeringereaantal
waarnemingen.Erwordtzowel overdagals 'snachtsgegraasd,hoewel 'snachminderdan overdag.Welwerd zowelinaugustusalsinseptember tijdensde
tweedehelft vandenachteenalgehele lig-enrustperiode geconstateerd,
dochdeze isveelkorterdanbijdekoeien. Inoktoberwerd er 'snachts
nietwaargenomen.

4.2.Slaapplaatsen.
Denachtbrenendedierendoor opdeslaapplaatsen.Ditwarenniettoe
valligdeplaatsenwaarzezichtegendeavondbevonden,dochplaatsenwaar
zezichdoelbewust iedere avond naar toebegaven.Inmijnwaarnemingsperiode
(aug.,sept,enokt.)diendeglobaalhetgebied tenoostenvandeKleine
SlenkentenzuidenvandeGroteStrandpaal(10.21)inhetmiddenvanhet
terrein,als slaapplaats.Dit gold voordegeheleperiode,hoewelhetlijkt
tfdeslaapplaatseninaugustus ietszuidelijker liggendan inoktober.Op
deze slaapplaatsen liggenzetamelijk verspreid inlosse groepjesbijelkaar.Deze lossegroepjesvormen tezamenweerdegehele groep,waarinhet
groepsverband danookuitermate los is.Tochwerd slechtszeerzeldenwaar-
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genomendaterdierenoptotaalandereplaatsensliepen.
'Velkeeisendekoeien ookaanslaapplaatsen stellen,dat zebeschutrnc
ten liggenzekerniet.Deslaapgebied.cnwaren juistdemeest opendelenvar
het terrein,terwijlervandeweinigeboschuttingsmogelijkhedenindevorn
vanlageduintjesooknoggeenenkelgebruikgemaaktwerd.Kennisvande
kritische temperatuur,diebijdezekoeienbenedenhetnulpunt ligt (bijee
kalfvan45kgdatperdag1.000 grgroeit,bedraagt deze -6°C;bijzwaard
redieren ligtdeze temperatuur la,gr;bijdierenmeteen lagere groeihoger),maaktduidelijkdatditbijdehierronddeze tijd voorkomende temper
turenooknognietnodigis.Uit stallingseisen vanvee isbekend,datde
ligplaatsenweldroogmoetenzijn.Ditkanoukhierwordenwaargenomen.Mog
lijkisdit ookdeoorzaakdatdemeest zuidelijke,enlage,slaapplaatsen
inoktober,toenhet terreinveelnatterwas,nietmeerbezetwerden.
Overde slaapplaatsenvandepaardenkan,doordeweinigewaarnemingen
weiniggezegdworden.Bovendienbrengen zeeengrootdeelvandenachtlope:
staand ofgrazend door.De ligtijd is,invergelijking totdeKoeien,bijzoi
derkort.Wolwerdendepaarden 'snachtsmeestal indebuurtvandekoeien
aangetroffen.
4.3'Afgelegdeafstanden.
Indetabellen 1t/m 3zijndedoordedierenperwaarnemingsperiode
(=dag)afgelegde afstandenvermeld.Dezeafstanden zijnbepaalddoormet
eencurvemeterderoutesopdekaarten 1t/m 7natemeten.Deze afstanden
zijndusnietdeexacteafstanden,omdatdekoe (ofhetpaard)tijdenshet
grazeneenzeergrilligpatroon volgt,datopeonkaart slechtszeerruw
benaderd kanworden.Dewerkelijk afgelegdeafstandenzullendusnogiets
groterzijn.
Deze getallen lenenzichniet voorhet onderkennenvanindividuele:
invloeden; ieder' dierbevindt zichineengroependegroepbepaaltdeafge
legdeafstanden.
Vergelijkenwedegemiddelde afstandenvandeverschillendemaanden,
danblijkendeafstandeniederemaand aftenemen.Dit isechternietsignificant (<*<= 0,10).
DoorPorzig,diemeerdere auteursciteert,werdendevolgendeafgelegde
afstandenvermeld:
Schotland (bergen)

1,8km

Tribe (1953)

4 km

Castle enHalley (1953)
40ha

3 km
4,9km"

koeien op
259ha
rantsoenbeweiding
wisselweide

V melkkoeien!
9

kmj'
1,69km
1,84km

Alsoorzaakv., >Thotafleren van;;:,rotereafstandenwordenu.a.vliegen
genoemd.
I)eopdeGrenuedagelijksafgelegde afstandenkomen ongeveerovereen
metdebovenvermeldewaarden.Ze liggenzekerniet ouitensperighoog.De
melkkoeien,gehoudenop259ha (ongeveerzelfde ordevan..roottealsde
Groede)liepenzelfs9km»wataanzienlijkmeeris.Mogelijkwordtdat
echter ookveroorzaaktduorde2dagelijksetoohtennaardemelkstal.

Depaarden legdenperetmaalveelL,rotereafstanden af,ni. 12-1Jkm.
Hiervanwerden somsheledelen inkorte tijd ingalop ufdrafafgelegd.In
deliteratuurwerdenvoorpaardengeenmaardengevonden,
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5-•
Ietseverdegrassonselectic.

Porzigvermeldteensterkverschilinvoorkeurvoordeverschillende
grassoortendoorkoeien.Vanbelangvoordeze voorkeurisvooraldesmaak.
Vandevierbasiscomponenten isbittereennegatievefactor,zoutisminder
negatief,zuurwordtredelijkgeaccepteerd enzoetheeft devoorkeur.Bijde
smaakzoudenvooral demineralen eenrolspelen;5rassenmetveelkalium,
chloridenonfosforzoudenveelgegraas!worden.Somsechterhebbendemineralengeeninvloed.
Volgensandereonderzoekers,ookdoorPorzigaangehaald,zijnook.de
fysische eigenschappen vanhetgras vanveelbelang.Vooralhetruwecelstofgehalte zoueenrolspelen.
Verderzijnerseizoonsinv]oedenopdegrassenkeuze.Indeloopvanhet
seizoenverandert delengteenkomendegrassentotbloei.Degehaltenwijzigenzich.V'oralhetruwecelstofgehalteneemt inde loopvanhet jaartoe.
Ditdoetdeverteerbaarheid sterkafnemen.Vooraldelichtverteerbare grassenwordenuitgeselecteerd.Jonge,sappigebladerenwordengraaggegraasd.
Hierdoorverschuift indeloopvanhet seizoenhetpatroonvandegegraasde
grassen.Bijdeselectie speelt ookdereukeenbelangrijkerol.
Enkele soortengrassenenkruidendiegraaggegraasd wordenvolgens
Porzig,zijn:rodeenwitteklaver (mitsnietbloeiend)evenalsanderelogumi
nosen,struisgras,liesgras,kamgrasentimothee.
Doorhet selecterende gedragbijhetgrazenhebbenrunderen opdenduur
indirecteengrote invloed opdesamenstellingvandevegetatie.
OokopdeGroedo (met ^_J00plantensoorten)werd aandachtgeschonken
aandegrassenkeuze vandekooienenpaarden.Hiervoor isechtereengrondigekennisnodigvandosoortendie ervoorkomenendegemeenschappenwaarinzevoorkomen,wilmenmetenigebetrouwbaarheid overdekwalitatieveen
kwantitatieve keuzekunnen oordelen.Bijonvolledigekennis ishetgevaar
grootdatdebekendeplantensterk overgewaardeerdworden.
Bijmijwasdekennisvandeplanten opdeGroedenietvolledig.Het
hiernavolgendepretendeertdanooknietmeertezijndanenkelepersoonlijke
indrukken vandegrassenkeuze.Inoktoberwerddekeuzenietmeerbepaald;
devegetatieswaszoververdord,dathetdeterminerenuitermatemoeilijkwas.
Opvallend was,daterveel opdekortevegetaties gegraasd werd.Ofze
eenvoorkeurvoorkortevegetatieshebben,danwed ofheteenfavorietevegetatie isdiedoorhetgrazenkortgehoudenwordt,isnatuurlijkmoeilijkna
tegaan.Veelwerd ergegraasd opdekortevegetatiesmet witteklaver (Trifoliumrepens),fiorin (igrostisstolonifera),zilverschoon (Potentillaanserina)

ie
roodzwenkgras (Pestucarubra)enronde rus (Juncusgerardi). Ookopdeslijk
vlaktesmetzilverschoon,zoomelde (Atriplexhastata),zeebies (Scirpusmarn
timus),zeekraal (Salicorniaeuropaea)etc.werdveelgegraasd.
Minder intensiefenmeerterafwisseling,werd ergegraasdvanderuige
vegetaties opdeduintjesmethelm (Ammophilaarenaria).
Eenmaalwerd geconstateerd datengels-gras (Armeriamaritima)dooreen
koegemedenwerd (waarneming M. Visser).
Enkele opvallende soortenwaarvanhetgrazengeconstateerdwerd,zijhe
incidenteel,zijn:struikheide (Calluna vulgaris),kruipwilg (Salixrepens),
waterbics (Eleocharispalustris),zeemeldeenzeerus (juncusmaritimus).
Ookbijhetpaardwerd geconstateerd dathetveel opdekortevegetatie
graasdemetroudzenkgras,zeeweegbree (Plantagemaritima).enfiorin.Verder
werdhetgrazen opslijkvlaktesgeconstateerd (metwitteklaver,zilverschoo
enmattebies (Scirpuslacustris)entussendeduindoorns (walstro (Galium
verum),helm enschapezuring (Rumexacetosella)!.Ookwerdwelbuitenhetste
gegraasd.
Engels-graswerddoorhetpaard eveneensgemeden; langsdeKleineSlen^
werd steedsgegraasd totaandezonemetengels-gras.Ofhetengels-grashie
gemedenward,danv/eleenandereplantuitdezelfde gemeenschap,konnietge
constateerd worden.Datmenvoorzichtigmoetzijnmethet trekkenvanconclusies,beweeseenanderpaard,Eensok.Dezegraasde opeenzekereplaats
steedstussendehelm;dehelm zelfwerd steedsgemeden.Toenhetgrastussendehelmwegwas,werd dehelm opgegeten.Hierwasdehelmduidelijkeen
2ekeusplant.

5.2.Invloed vankoeienenpaarden opvogelsenzoogdieren.
Voorhetkonijnzaldekoegeengroteconcurrent zijn.Daarvoor isde
biotce.'pkeuzevanbeideherbivoren teverschillend.Hetkonijn leeftvooral
opdehogere,minderrijkbegroeide duineninholen,terwijldekoeienveel
opdevlakkere,lageregedeelten grazen.Bovendien lopenerrelatiefvrij
weinigkoeien,zodatervrijveelvoedsel overblijft.Eendirecterelatie
iserverderniet,omdathetkonijn inhoofdzaakeonnachtdier isendekoe
eendagdier.Welwerdermeerderekerengeconstateerd,datkoeienziekekonijnen (myxomatose),dieoverdacbovengronds liepen,lastigvielen.Mogelijk
ookkunnenkoeienholenvankonijnen intrappen.
Over de invloed vandekoeien opdeanderezoogdieren,inhoofdzaak
muizen,ismijnietsbekend.
Voordepaardenzalongeveerhetzelfde geldenalsvoordekoeien.
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LG meeuwenhebbenmogelijkoenvrij,__,rc-toinvloed opdeverspreidingvdekoeien.Zoalsuitdekaartenmet looproutesblijkt,warendekoeien v e d
inhetMiddenenZuid-Oosten,waardezilvarmeeuwenkoloniezit.Hierwaren
ookde slaapplaatsen.Dit scheentijdenshetbroedseizcen (meit/n juli)in
veelminderematehetprevaltezijn.Vermoedelijkverjagendezeertalrijke
meeuwendandekoeienjinaugustuswarenvrijvielallejongemeeuwenvliegvlugenwarende oudengrotendeels verdwenenenbovendiennietagressief
meer.
InseptemberenoktoberzateneropdeGroeclehonderden eenden (in
hoofdzaak smientenenwintertalingen)entientallengrauweganzen.Dezezate
vooralopdeondergelopen slijkvlakten.Zetrokkenzichzeerweinigvande
koeienaan.Pasalsdekoeienvlakbijhetwaterkwamen,vlogenzeop.Meestalechterwasdewaarnemerdiebijdekoeienwaseen.sterkere stcringsfactordandekoeien.Vandeganzenwerd eenmaalwaargenomendatzemiddenthesendeverspreid lopendekuddekoeien landden.
Inseptemberwasereveneensveeltrekvanzangvogels.De talrijkegele
kwikstaartenhieldenzichbijvoorkeur opvlakbijdegrazendekoeienenpaar
den.Ze liepenzeerdichtbijdekoppenenpotenvandezebeesten (afstand
<0,5 meter). Kennelijk zorgdehet stampenvandepotenvuorhetopjagen
vanhet voedselvoorgelekwikstaarten (insecten).Misschien ooktrekkende
paardenenkoeien insectenaan,waarop degelekwikstaarten afkomen.Het
verschijnselwordt ookdoorVoousvermeldt inzijn "Atlas ofEuropeanBirds"
Zelfszoudenzeweleensopderugvangrazend veezitten.Ditwerdhier
nietwaargenomen.Echterwelvanspieeuwen,diedan opderugvaneenkoe
zaten.
Concluderendkanduswordengesteld,medegeziende somszeergrote
aantallenvogelsopdeGroede,datdeverstoringvanvogelsenzoogdieren
doordekoeienenpaardennieterggroot lijkt.Aangezienmijnwaarnemingsperiodeniet tijdensdebroedtijd viel,weetikniet inhoeverre ditvoor
debroedtijd geldt.

5•3•Verspreidingderfaecesenurine.
Vanpaarden isbekenddatzehunurineenfaeces opbepaaldeplaatsen.
inhetv/eilanddeponeren.Hierwordtdanvrijwelnietgegraasd.Hierdoor
kunnenzichdetypischepaardenweidenontv;ikke1en.Deze zijngekenmerktdoor
plekkenmeteenzeerkortevegetatiev/aarintensief gegraasdwordtenandere
plekkenmeteenruigevegetatie vaneen totaalanderebotanischesamenstel'
lingwaarni.,tgegraasdwordt.
VankoeienvermeldtPcrzig,datzehunfaecesdiffuus overhetterrein
verspreiden.Eennietaselecte verdelingvandefaecesenurine overhet

terrein (althans niet overeenkomend oxt denatevan begrazing cp aie piek)
zou er toe leiden lat de ene plek meer bemest wordt dan de andere endaardoor rijker wordt aanmineralen en organische stof.Dit beïnvloedt de botanische samenste11in
g.
Om na te i^aanof er op de G-roede sprake isvan selectief deponeren van
faeces en urine,werd elke defaecatie en urinelozing tijdens de waarnemings
periode ingetekend op een kaart (kaart 8 ) .Bestudering van -lezekaart leert
dat de faeces en urine niet selectief gedeponeerd worden. De verdeling kont
ongeveer overeen met doplaatsen waar ze zichhet meest ophouden.
Overigens is erexeranderen in de zomer van 1971 eon faeces-verspreidingskaart gemaakt m.b.v. transecten. Hieruit bleek dat de paarden de faoce
selectief deponeerden en de koeien op die plaatsen waar ze zich het meest
ophielden.
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6.SAMENVATTINGEKCONCLUSIES.
Opde-) Grcede,een300hagrootreservaatmetduinenenziltegrasland-;:
cpTerschelling,onderdeelvanlietStaatsnatuurreservaat "deBoschplaat",
wordtalsbeheersmaatregelbeweidingdoorkoeienenpaardentoegepast.Incl
zomervan 1971werd eronderzoek verrichtnaarhetgedragvande_+100koeii
en+_10paardendiehierop Iepen.De-roottevanhetterreinzouaanleiding
kunnengeven totanderegedragspatronendankoeien onder "normale"omstandi,
heden.
Eetgrazengebeurde opvrijwelalledelenvanhet terrein.Speciaalde
kortevegetatieshaddendevoorkeur.Dograastijd(_r f.00uur)vandekoeiei
komt ongeveerovereenmetwaarden,opgegevenindeliteratuur.Ookdeverdelingvandegraastijdenoverdedag (vooral 'savondsen 'smorgens)komt
met literatuurgegevens overeen.De afgelegde afstandenperdag (4-6km)wordenookinde literatuurvermeld.Degroottevanhet terreingaf6 eenaanleidingtothetafleggenvangrotereafstanden.
De zilvermeeuwen indekoloniehebbenvermoedelijknogalwatinvloed
opdeverspreidingvandekoeien enpaarden.Deanderevogels,die inde
herfst opdeGroedekomen,wordenweiniggestoord doordekoeien.
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