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Voorwoord.
In het kader van het bosbegrazingsexperiment van het de het
Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN-DLO), de Vakgroep
Natuurbeheer van de Landbouwuniversiteit Wageningen (VNB-LUW),
en het Winand Staringcentrum (SC),dat in 1990 is gestart en
opverschillende lokaties van deVeluwe wordt uitgevoerd.
Bij deze wil ikmijn begeleider Sip van Wieren bedanken voor
alle hulp, adviezen en geduld. Daarnaast bedank ik Christine
de Jong voor de faeces-analyses, Pieter Slim van IBN-DLO voor
de vegetatiegegevens, het kaartje van het gebied en het bijspijkeren van mijn gebrek aan planten-kennis, Michiel Wallisde Vries voor de hulp bij het computerprogramma The Observer
enalle andere adviezen enTjakkie van der Laan voor alle hulp
bij het werken met Lotus 123 en de uitleg bij de onderzoeksgegevens van vorig jaar.

Samenvatting.
Inhet kader van het bosbegrazingsexperiment is er onderzoek
verricht aan het terreingebruik en de voedselkeus van konikpaarden in de winter. Daarnaast is gekeken naar het activiteitenpatroon van de paarden tijdens de gehele waarnemingsperiode.
Het onderzoeksgebied, het Kootwijkerveen, behoort tot de
boswachterij Garderen. Het gebied beslaat 72.3 ha waarvan 2.5
ha aan paden. Bij de start van het onderzoek in 1990 is het
gebied opgedeelds in twee stukken m.b.v. een tussenraster. In
een deel van 39.2 ha zijn 3 Schotse hooglandrunderen geplaatst
en in een deel van 30.6 ha zijn 3 konikpaarden geplaatst. In
1991 zijn de Schotse hooglandrunderen weer uit het gebied
gehaald waarna in juli 1992 het tussenraster verwijderd is.
De vegetatie van het hele gebied bestaat grotendeels uit
Grove Den met een ondervegetatievan Bochtige Smele
(Deschamp-

sia

flexuosa).

Er wordt maar een klein deel van het gehele onderzoeksgebied
gebruikt door de paarden. De plaatsen waar bij voorkeur gegraasd en gerust wordt, zijn de open stukken in het bos en de
paden. Op de paden wordt veel tijd besteed aan het vreten van
padgras*. Op twee plaatsen in het bos wordt veel Amerikaanse
Eik (Quercus
rubra) gevreten terwijl één stuk naaldbos vaak
bezocht wordt voor Zandzegge (Carex
arenaria).
Het hoofdbestanddeel van het menu van de konikpaarden in de
winter is Bochtige Smele gevolgd door Zandzegge en Amerikaanse
Eik. Ook Zandstruisgras (Agrostis
capillaris)
maakt een klein
deel van het dieet uit. Tevens zijn er onverteerbare dennenaalden in de mest aangetroffen, die als "bijvangst" meegegeten worden.
Er zijn geen planten aangetroffen in de faeces die niet
tijdens de waarnemingsperiode gevreten zijn. Hieruit mag
geconcludeerd worden dat de paarden er 's avonds en 's nachts
geen andere voedselkeus opnahouden.
De konikpaarden hebben van 9:30 tot 16:00 geen vast activiteitenpatroon. Wanneer men echter naar het gemiddelde activiteitenpatroon kijkt, zijn er rond 9:30 en tussen 14:45 en
16:00 twee graasperiodes te onderscheiden en rond 10:30 een
rustperiode. De rest van de tijd hebben de paarden zeer afwisselende activiteiten.
In 1992 zijn, op 3 dagen in februari, gedragswaarnemingen
van de paarden verzameld door Tjakkie van der Laan van de vakgroep Natuurbeheer. De activiteiten van de paarden op gezette
tijden verschillen sterk tussen 1992 en 1993. Dit grote verschil zou echter het gevolg kunnen zijn van een methodische
fout of een hogere graasactiviteit van de paarden doordat zij
door de lagere hapsnelheid in het naaldbos t.o.v. de open
plekken gedwongen waren langer tegrazen.

* Padgras is een verzamelnaam voor de in het gebied, meestal
op paden, voorkomende breedblade#ige grassen enbestaat hoofdzakelijk uit Zandstruisgras.

Uit de végétâtiegegevens blijkt dat in het ex-paardengebied
(dat deel van het gebied waar de paarden liepen voor de verwijdering van het tussenraster) minder gras beschikbaar is
voor de paarden dan in het ex-hooglandergebied (dat deel van
het gebied waar de Schotse hooglandrunderen gelopen hebben
voor hun verwijdering) Omdat in de winter van 1991-1992 tijdelijk (3 à 4 weken) bijgevoerd werd wegens ziekte van de
paarden, is niet bekend of het aanwezige gras daadwerkelijk
ontoereikend is om in de voedselbehoefte van de paarden te
voorzien. De paarden hebben echter het grootste gedeelte van
de tijd in het ex-hooglandergebied doorgebracht, waaruit
blijkt dat zij het ex-paardengebied niet erg aantrekkelijk
vonden. Deze twee feiten wijzen erop dat de verwijdering van
het raster een goede beslissing isgeweest.

Hoofdstuk 1Inleiding.
Bosbegrazing is een nieuwe beheersmaatregel die een positieve invloed kan hebben op de ontwikkelingsmogelijkheden van
het begraasde terrein. Omdat bosbegrazing echter nog maar
weinig in Nederland uitgevoerd wordt en dan nog meestal in
combinatie met andere vegetaties, worden eerst bosbegrazingsexperimenten uitgevoerd om meer kennis over en ervaring met
deze vorm van natuurbeheer op tedoen.
De bosbegrazingsexperimenten zouden antwoord moeten verschaffen op de vraag of herbivoren ingezet kunnen worden om
met een hoge graad van zelfredzaamheid een gedifferentieerd
boslandschap te ontwikkelen en in stand te houden.De aandacht
gaat uit naar eetgedrag, betreding, wroeten en bemesting door
edelherten, reeën, runderen,wilde zwijnen en paarden. Daarbij
wordt vooral gelet op de gevolgen voor de bosontwikkeling.
Tevens bekijkt men in hoeverre deze planteneters genoeg hebben
aan wat zij inde natuur aan voedsel vinden (Anonymus, 1989 en
1993).
De in 1990 gestarte experimenten vinden op drie verschillende lokaties op de Veluwe plaats in 4 verschillende compartimenten. In elk compartiment loopt één van de te onderzoeken
diersoorten. In de compartimenten van het Deelerwoud en Grevenhout lopen respectievelijk 3 edelherten en enkele reeëen.
Op het Kootwijkerveen zijn 3 Schotse hooglandrunderen in het
ene en 3 konikpaarden in het andere compartiment ingerasterd.
De beide compartimenten op het Kootwijkerveen zijn gescheiden
d.m.v. een tussenraster.
In 1991 zijn de Schotse hooglandrunderen uit het compartiment bij Kootwijk gehaald en in juli 1992 hebben de drie
konikpaarden de beschikking gekregen over beide compartimenten. Een week na de start van mijn onderzoek heeft een van de
paarden koliek gekegen en isuit het gebied verwijderd.
In de compartimenten van het Kootwijkerveen heb ik een
deelonderzoek uitgevoerd waarin de dieetkeus en het terreingebruik centraal staan.De hoofdvraag is:Hoe gebruiken konikpaarden het onderzoeksgebied (waar grazen en rusten zij bij
voorkeur) en wat is hun voedselkeus in de winter. De subvragen, die hierbij gesteld zijn,zijn:
- Inwelk terreintype grazen en rusten de paarden bij uitstek?
- Welke delen van het onderzoeksgebied worden het meest bezocht?
- Wat isde "menusamenstelling" van de konikpaarden?
- Hebben de paarden een vast dagactiviteitenpatroon?
- Wat is het gemiddelde activiteitenpatroon van de paarden
tijdens de gehele waarnemingsperiode enverschilt dit
patroon met het patroon van het voorgaande jaar (1992)?
- Was de verwijdering van het tussenraster noodzakelijk?
- Zijn puntwaarnemingen met een interval van 15 minuten nauwkeurig genoeg i.v.m. de continuwaarnemingen om de tijdsbesteding aan de verschillende activiteiten te bepalen?

Hoofdstuk 2Algemene informatie.
2.1 De geschiedenis van de konikpaarden.
Inde moerassige en bosachtige streek Bilgorai in Oost-Polen
gebruikten boeren tot aan het begin van de Tweede Wereldoorlog
een primitief klein (110-130 cm schofthoogte), muisgrijs
paard. Het werd konik (= Pools voor:klein paard) genoemd. Dit
dier met een aalstreep over de rug en streping over de extremiteiten deed denken aan het sinds 1887 uitgestorven Europese
wilde paard, de tarpan. Deze konikpaarden zouden nakomelingen
zijn van de uitgestorven bostarpan (Antonius, 1936;Von Pruski
& Jawarowska, 1963).
De streek waar de konikpaarden werden gehouden, was ook het
gebied waar graaf Zamoiski in 1780 de laatste in het wild
levende tarpans ving en in de dierentuin stopte. De boeren
moesten die dieren voeren. Toen zij dat weigerden, zijn de
dieren in 1806 aan de boeren uitgedeeld. Zij hebben de tarpans
getemd enmet hun eigen tarpanachtige paardjes gekruist.
De boeren in de streek konden het zich niet permitteren een
paard het hele jaar door te eten te geven. De konikpaarden
werden 's zomers op de boerderij gebruikt en in de herfst de
moerassige vrije natuur in de omgeving van de dorpen ingestuurd. Daar moesten ze zich met bewoners als wolf en bruine
beer maar tot het volgende voorjaar zien te redden. Na de
winterperiode werden ze weer gevangen en op de boerderij
gebruikt (Vera, 1988).
Omdat de konikpaarden zich zonder onderbreking in de harde
natuur voortgeplant hebben, hielden ze in hun uiterlijk en in
hun bouw veel speciale eigenschappen van wilde paarden. De
konikpaarden munten uit in ongewone levenslust en kracht en
hebben een bijzondere weerstand tegen moeilijke omstandigheden.
Professor T. Vetulani kwam, op grond van onderzoek aan deze
primitieve Poolse paarden, tot de overtuiging dat er exemplaren in Polen voorkwamen, die in hun bouw opvallend op de
oorspronkelijke wilde tarpans leken. Hij startte in 1936 een
experiment om te proberen een tarpanachtig paard terug te
fokken door geschikte konikpaarden te selecteren en ze in het
bos los te laten en ze daar inhet wild met zoweinig mogelijk
ingrijpen van de mens te laten voortplanten. Door natuurlijke
selectie is het te verwachten dat het "terugfokken" een kans
van slagen omheeft.
In een uitgerasterd deel van het oerbos van Bialowieza
werden de gekochte konikpaarden ondergebracht. Tot 1939 voerde
Vetulani steeds nieuwe paarden aan die zorgvuldig uitgezocht
werden in de streek waar het tarpanachtige type goed bewaard
was gebleven (Poortinga, 1981 enVon Pruski, 1962).
Toen de oorlog uitbrak in 1939 bevonden zich 40 konikpaarden
in het gebied en 5 konikpaarden buiten het gebied. Tijdens de
Duitse bezetting werden helaas de beste paarden naar Duitsland
getransporteerd en deze kwamen nooit meer terug (Kownacki,
1972). Na de oorlog vond Vetulani toen hij terug kwam in
Bialowieza nog 15 konikpaarden terug, 7 dieren van voor de

oorlog en 8 jongere dieren. Met deze paarden zette hij het
experiment voort tot aan zijn dood.
Na zijn dood werden de konikpaarden uit het oerbos door het
beheer over gedaan aan het centraal beheer van de paardenfokkerij. De dieren werden naar de staatsstoeterij van Popielno
overgebracht.
Daar ondernam professor Witold von Pruski stappen, die
leidden tot het weer opnemen van het onderzoek aan de Poolse
Academie van Wetenschappen. In 1955 nam de experimentele
afdeling voor het fokken van dieren de vestiging in Popielno
met de konikpaarden. die zich daar bevonden, over (Poortinga,
1981). Alle konikpaarden die nu nog leven stammen van deze
groep af (Vera, 1988).
2.2 Invloed van paarden op het terrein door hun voedselpreferentie en-strategie.
Paarden behoren tot de grote grazers van de wereld. In
tegenstelling tot de meeste grote grazers bezitten paarden
slechts één maag en herkauwen ze niet. Hun voedselstrategie
zou in de grazer-browser-intermediate feeder terminologie
eigenlijk getypeerd moeten worden als "een grazer die zich
gedraagt als een browser" (vande Veen &van Wieren 1980).
Paarden eten voornamelijk grassen. Zij proberen zo lang
mogelijk kwalitatief goed voedsel binnen te krijgen zoals de
hergroei van grassen. Wanneer de kwaliteit van het gras in de
herfst niet langer voldoet, kunnen paarden overschakelen op
dicotylen zoals takken van bomen en struiken (Duncan, 1991,
Vera, 1988). De geringere verteerbaarheid van dit voedsel
compenseert het paard door de passagesnelheid op te voeren en
meer teeten.
De invloed die paarden door hun fourageergedrag op het
terrein uitoefenen isgroot. Zij gebruiken inhet groeiseizoen
sommige delen van hun leefgebied veel intensiever dan andere
omdat zij van de hergroei, van de eerder door hen afgegraasde
grassen, gebruik maken. In de rest van het gebied groeien de
planten gewoon door en komen tot bloei en zetten zaad (Vera,
1988). Naast dit graasgedrag hebben sommige paarderassen ook
duidelijke voorkeurplaatsen voor rusten en defaeceren. Door
dit gedrag treedt na verloop van tijd een verschraling van het
graasgebied en een verrijking van het "latrine" gebied op
(Putman, 1986, van de Veen & van Wieren, 1980, van Wieren,
1987, Vera, 1988).

Hoofdstuk 3Gebiedsbeschrijving.
Het Kootwijkerveen hoort bij de boswachterij Garderen. Het
is gelegen aan de Al Amersfoort richting Apeldoorn (bijlage
1).
Bij de start van het bosbegrazingsprojeet in 1990 was het
onderzoeksgebied d.m.v. een tussenraster in twee compartimenten gesplitst (bijlage 2 ) .In het ene compartiment liepen 3
Schotse hooglandrunderen en in het andere 3 konikpaarden. In
het compartiment van de Schotse hooglandrunderen hebben teven
vanmei tot oktober 1991 3kalveren gelopen.
Het totale gebied heeft een oppervlakte van 72,3 ha waarvan
het compartiment van de Schotse hooglandrunderen 39,2 ha en
van de paarden 30,6 ha bedraagt. Het totale oppervlak van alle
paden beslaat 2,5 ha.
Het raster is in 1992 verwijderd en de paarden hebben het
hele gebied tot hun beschikking gekregen. De terreineenheden
inhet ex-paardengebied hebben groene (1 t/m 26) en inhet exhooglandergebied rode nummers (1 t/m31).
Het gebied heeft een gemiddelde jaartemperatuur van 9.2 °C
en in het groeiseizoen een gemiddelde temperatuur van 15.4 °C.
De jaarlijkse neerslag bedraagt 790mm waarvan ± 370mm in het
groeiseizoen valt. Er zijn gemiddeld 22 zomerdagen en 70
vorstdagen (Schütz &van Tol, 1982).
De bodem van het Kootwijkerveen bestaat voor het grootste
gedeelte uit duinvaaggronden (90%). De rest van het gebied
heeft haarpodzolgronden (Doms, 1991). Het interessante van het
gebied is de overgang van zeer nat (Kootwijkerveen) naar zeer
droog (de stuifzanden inhet westen) (Doms, 1991).
De bossen zijn eerste generatie heide- en stuifzandbebossingen. De vegetatie bestaat voornamelijk uit grove dennebossen met een redelijk rijke verjonging. Welke hoofdsoorten in
de boom-, struik- en kruidlaag van het gebied voorkomen, en
waar deze voorkomen, is weergegeven in de bijlage 3,4 en 5
(Doms, 1991).
Enkele paden van het gebied zijn begroeid met breedbladige
grassen. De resterende paden zijn bedekt met dezelfde planten
als in de kruidlaag van de omgeving of zijn niet begroeid
(bijlage 6).
Het hele gebied is ongeveer op dezelfde manier beheerd. Er
isbijna overal grondbewerking uitgevoerd en geregeld wordt de
Amerikaanse Vogelkers (Prunus
serotina)
bestreden. Men heeft
nergens het gebied bemest (Staatbosbeheer, 1975; Doms 1991).
De potentieel natuurlijke vegetatie van het Kootwijkerveen is
het Berken-Zomereikenbos en het Wintereiken-Berkenbos (Fanta,
1982).

Hoofdstuk 4Materiaal enmethode.
De veldwaarnemingen zijn van 18 januari t/m 8 maart 1993 op
maandag, woensdag en donderdag van 9:00 tot 16:00 uitgevoerd.
Op woensdag en donderdag werd tevens van elke waargenomen
keutelhoop een submonster meegenomen voor faeces-analyse. Er
zijn drie verschillende methoden gebruikt voor het verzamelen
van de benodigde data, teweten: 1puntwaarnemingen
(om het kwartier);
2 continu-waarnemingen van 10 minuten
m.b.v The Observer*;
3 faeces-analyse.
Tevens is gebruik gemaakt van de vegetatiegegevens verzameld
door irP.A. Slim van IBN-DLO enM. Doms (1991) ende gedragswaarnemingen van de paarden, vorig jaar verzameld door Tjakkie
van der Laan van de vakgroep Natuurbeheer. De gedragswaarnemingen hebben in 1992 op drie opeenvolgende dagen in februari plaatsgevonden. De waarnemingen begonnen rond 8:00 en
werden om 16:00 beëindigd. De activiteiten, die genoteerd
zijn, waren grazen, lopen en staan.
4.1 Puntwaarnemingen.
Tijdens alle drie de waarnemingsdagen werd, om het kwartier,
beginnend op het hele uur, de activiteit van de beide paarden
genoteerd vanaf het tijdstip waarop de paarden gevonden werden
(meestal tussen 9:00 en 9:30). Hierbij werd niet alleen gekeken naar hun activiteit maar ook wat zij aten en waar zij
zich inhet terrein bevonden. Van de plek waar zij zich bevonden werd tevens de gesteldheid (pad, naaldbos, loofbos, gemengd bos of open terrein) genoteerd.
De bes1issingsgrens voor het al dan niet toekennen van de
klasse pad lag bij minimaal twee benen op het pad. De klasse
open werd toegekend wanneer er zich geen takken van bomen
boven de paarden bevonden. De klassen naaldbos, loofbos en
gemengd bos werden toegekend wanneer de paarden omringd waren
met respectievelijk naaldbomen, loofbomen of een combinatie
van beide boomtypen.
4.2 Continu-waarnemingen.
Het programma The Observer is gebruikt voor de continu-waarnemingen, die in de periode van 8 februari t/m 8 maart 1993
verzameld zijn. Deze continu-waarnemingen vonden plaatst
tussen elk stel puntwaarnemingen en startten meteen nadat de
puntwaarneming genoteerd was.
Het programma gebruikt een ethogram, opgezet door de gebruiker, die zelf de toetsen van het computer-keyboard kan
* The OBSERVER versie 2.0 is een software programma voor
gedragsonderzoek van Noldus Information Technology b.v.
University Business &Technology centre,Vadaring 51
6702 EA,Wageningen Nederland.

koppelen aan elke afzonderlijke gedraging van het dier (bijlage 7 ) .M.b.v. dit ethogram wordt in het veld het protocol
gemaakt. Wanneer men het programma start, slaat de veldcomputer bij elke gecodeerde toets-aanslag het gedrag met de
daarbij behorende tijd op. Dit is makkelijker dan werken met
een teller en stopwatch en is nauwkeuriger, daar elk hapje
tussendoor ook met de precieze tijd opgeslagen wordt.
De computer, gebruikt voor de veldwaarnemingen, is een Tandy
102. Wegens het beperkte werkgeheugen van deze veldcomputer
werd ook een portable diskdrive mee het veld ingenomen, zodat
de data opslagen konden worden en het geheugen kon worden
geleegd indien dit volwas.
Het programma kan de gegevens op 3 manieren verwerken. Het
kan een report file, sequence file en spreadsheet-import file
creëren. Een report file is een tekst file,die de codering
van de toetsen enhet commentaar,de datum, het observâtienummer, de tijd en de antwoorden op vaste vragen voor en na de
observatie weergeeft. Een sequence file geeft alle gedragstypen weer die tijdens de observatie zijn opgetreden met de
betreffende tijden. De spreadsheet-import file is een file met
onafhankelijke variabelen. Alle gegevens worden in tabelvorm
gezet. Deze kan rechtstreeks geïmporteerd worden in een
spreadsheet zoals Lotus 123. Met het programma kunnen tevens
het gemiddelde en de standaard deviatie van de waarnemingen
berekend worden.
4.3 Mestverzameling en-analyse.
Omdat gemiddeld 6 uur per dag en 3 dagen in de week waarnemingen verricht zijn, is tijdens de hele waarnemingsperiode,
op donderdag en later ook op woensdag, van elke waargenomen
dropping een deelmonster meegenomen. Deze deelmonsters zijn
genomen omm.b.v een faeces-analyse te achterhalen of de paarden tijdens mijn afwezigheid andere voedselplanten nuttigden
dan waargenomen.
In januari en begin februari is elke donderdag van de week
mest verzameld maar vanaf de 2de week van februari is zowel
woensdag als donderdag mest verzameld om een representatiever
mengmonster te krijgen. Wanneer de dieren net gekeuteld hadden, werden 2 à 3 keutels per dropping verzameld. De verzamelde mest werd dezelfde dag nog ingevroren op de Vakgroep
Natuurbeheer.
4.3.1 Representatieve monstername.
Om een zo representatief mogelijk mengmonster te verkrijgen,
worden zoveel mogelijk verse droppingen bemonsterd met kleine
tussenpozen over een lange periode.Dit isbeter dan af en toe
veel keutels meenemen uit slechts enkele droppingen. De verse
mest werd inde vriezer bewaard tot verwerking.
De verzamelde droppingen zijn indrie groepen verdeeld namelijk mengmonster 1, 2, 3 respectievelijk genomen in de periodes 21 t/m 28 januari, 8 t/m 18 februari en 22 februari t/m 8
maart. Omdat in de eerste week van februari een wormenkuur
werd gegeven enwerd bijgevoerd met brokken, wegens koliek bij
een van de paarden, zijn indie week geen keutels verzameld.
10

Dekeutels zijn ontdooid envanelkedropping isongeveer 70
gramgenomen,dit komt ongeveer overeenmet tweekeutels.Deze
70 gram werden gemengd in de deegmenger. Uit elk van de 3
mengmonster zijn 2 submonsters van ± 5 gram genomen voor de
uiteindelijkeanalyse (deJong,pers. med.).
4.3.2.Hetwassenenspoelenvandeepidermisfragmenten.
Voor het wassen en spoelen van epidermisfragmenten kan uitgegaan worden van verse of vers ontdooide mest. Per mengmonster werd één van de twee submonsters genomen en in een
Waring Blender,met ±350mlwateral draaiend opde empirisch
bepaalde,optimale snelheid,uitgespoeld (deJong,pers.med.).
In de literatuur wordt vaak genoemd dat de Waring Blender
gebruikt wordt omde epidermisfragmentenop gelijke grootte te
brengen.Bij dehiergebruikte methodewordt deWaring Blender
niet voor dit doel gebruikt maar om het onderliggend weefsel
vandeepidermis loste spoelen (Soane,1980,Davitt &Nelson,
1980). Het andere submonster is bewaard voor een eventuele
laterecontrole.
Het mengsel werd integraal over een 0.05 mm planktonzeef
uitgespoeld (Fitzgerald en Waddington 1979, Rogerson et al.,
1976). Het substraat werd hierna weer integraal in eenpetrischaal overgespoeld met weinig water. Dit geheel heeft even
Wanneer veel cutigestaan om de deeltjes te latenbezinken,
detergens worden
culafragmenten blijven drijven, kan wat
Tevens is er96%
toegevoegd omdit alsnog tebewerkstelligen
ethanol aan het faecesmateriaal toegevoegd
waardoor schimmelenbacteriegroei geremd werden zodat het materiaal langer dan
eendagbewaard konworden (deJong,pers. med.).
4.3.3 Random steekproefnameuithetfaecesmateriaal.
Vanhet faecesmateriaal indepetrischaal zijn 10preparaten
gemaakt.Figuur 1toontde plaatsenwaarhet materiaal voorde
preperatenuit depetrischaal genomenmoeten worden,zodat zij
aan een random steekproef voldoen (Heitkönig, 1983, Steege,
1982).
«O-

Se..

ie..

>-.
eo..

V--

Figuur 1De plaatsenwaardeepidermisfragmenten voorde
preparatengenomenmoeten worden zodat zijaaneen
random steekproefvoldoen.
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Met een Pasteurpipet werd per preparaat een dotje epiderraisfragmentenmet een druppel water op een objectglaasje
aangebracht. De fragmenten werden goed verspreid en afgedekt
met een dekglaasje (2.4 x2.4cm).
4.3.4 Telling van de epidermisfragmenten.
Bij deze methode zijn de epidermisfragmenten ongelijk van
grootte. Om een kwantitatieve indruk van het menu te krijgen
kan de 1ijntransect-methode toegepast worden. Hierbij meet men
de lengte of het oppervlak (m.b.v. een netmicroraeter) van de
fragmenten in een aantal transecten. Indien alleen de lengte
van de fragmenten gemeten wordt, zijn uiteraard per monster
meer transecten nodig voor een representatieve schatting dan
bij het meten van de oppervlakte (de Jong, pers. med.).
Per preparaat zijn 10 epidermisfragmenten geclassificeerd.
Hierbij werd langs een vaste lijn door het preparaat bewogen.
De epidermisfragmenten, die als eerste in het lijntransect
werden aangetroffen en groter waren dan één hokje van de
netmicrometer (0.01 mm bij vergroting 100 x), werden geteld
(Buil, 1982). Wanneer er 5 fragmenten geclassificeerd waren,
werd het preparaat horizontaal 10 mm verschoven en werd vanaf
dat punt verder geteld. Op deze manier werden per submonster
100 epidermisfagraenten geclassificeerd (de Jong, pers. med.).
Uit de literatuur blijkt dat dit het minimale aantal is om ook
epidermisfragmenten van voedselplanten aan te treffen, die
slechts 1 %van het dieet uitmaken (Stewart, 1967).
4.3.5 Classificatie.
De classificatie is voor het overgrote deel door Christine de
Jong van de Vakgroep Natuurbeheer uitgevoerd. Op grond van
haar kennis, ervaring en gefotografeerd referentiemateriaal
zijn de epidermisfragmenten geclassificeerd.
4.4 Végétâtiegegevens.
Om een indruk te krijgen van het voedselaanbod per terreintype is gebruik gemaakt van de in januari en februari door
Pieter Slim gemaakte vegetatieopnames van 1991 en 1992.
Tevens zijn de gegevens van M. Doms (1991) gebruikt, die
betrekking hadden op de verspreiding van de breedbladige
grassen opde paden inhet gebied (bijlage6 ) .
Naast deze bestaande gegevens is de dichtheid van de struiklaag per terreintype bepaald. De winterklassen, die hierbij
gehanteerd zijn,zijn:
- zeer open struiklaag (zeer verspreid zijn er jonge bomen
aanwezig);
- open struiklaag (er zijn meerdere jonge bomen aanwezig
maar deze belemmeren de doorgang niet van een mens);
- min of meer dichte struiklaag (bijdoorkruising van het
terreintype moeten jonge bomen voortdurend ontweken
worden).
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4.5 Data verwerking.
De puntwaarnemingen zijn verwerkt ra.b.v. het computerprogramma Lotus 123, Nederlandse versie 3.1. De continu waarnemingen zijn met het programma The Observer verwerkt tot
bruikbare sequence files.
Om een oppervlakte onafhankelijke maat te krijgen voor de
terreinvoorkeur isde Ivlev-index gebruikt.
D -RA
R=
D +RA
R = de preferentie index
D = graas/browstijd per terreintype + totale graas/browstijd
RA • opp.van het vak -5-totale opp.van het onderzoeksgebied
R ligt tussen de -1 ende + 1.
Tabel 1.De waarden enbetekenis van de Ivlev-index.
Waarde van de index

Betekenis van indexwaarde

positief

voorkeur voor gebied

nul

geen voorkeur voor gebied

negatief

negatieve voorkeur voor
gebied

Inpraktijk worden waarden die rond de nul (-0,25 <R < +0,25)
liggen ook geïnterpreteerd als geen voorkeur.
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Hoofdstuk 5Resultaten,
5.1 Terreingebruik.
In tabel 2 staat het procentuele aandeel van de totale
graas- en rusttijd van de paarden, in de verschillende vegetatietypen,weergegeven. Ook de, voor het oppervlak gecorrigeerde, Ivlev-index isvoor elk type inde tabel opgenomen.
Tabel 2.De verdeling van de graas-en rusttijd over deverschillende végétâtietypenmet de preferentie-index.
vegetatietype

aandeelvan
graastijd (in %)

Ivlev-indexvan
de graastijd

aandeelvan rustperiode (in %)

Ivlev-indexvan
de rustperiode

naaldbos

38

- 0.24

12

- 0.69

loofbos

3

- 0.45

3

- 0.04

geaengdbos

5

- 0.25

13

+ 0.25

open terrein

39

+ 0.37

40

+ 0.37

paden

14

+ 0.60

32

+ 0.81

5.2. Végétâtiegegevens.
Hoe de klassen naaldbos, loofbos, gemengd bos en open terrein over het onderzoeksgebied verdeeld zijn, is weergegeven
in figuur 3. Het voedselaanbod van Bochtige Smele, de meest
gevreten voedselplant, staat in figuur 4 uitgewerkt. De klassen zijn uitgedrukt inhet aantal happen Bochtige Smele per
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Unaaldbos
2 3 loofbos
XSjgp.mengd bos
Lüjopen terrein (geen
vo"

Figuur 3. De verdeling van de vegetatietypen over de verschillende terreintypen.

zeer veel BochtigeSnele
(1.000.000-10.000.000
happen/ terreintype)
veel BochtigeSaele
(100.000-1.000.000
happen/ terreintype)
voldoendeBochtigeS»ele
(10.000-100.000
happen/terreintype)
weing BochtigeSnele
(10.000-100.000
happen/ terreintype)

ES

Figuur 4. Het aanbod van BochtigeSnele in happen
van de betreffendeterreintypen.

terreintype. Figuur 5 geeft de gesteldheid van de struiklaag
weer m.b.t. de jonge bomen.
zijn uitgerasterde stukken
De witte plekken in het kaartje
paden zijiu^niet gekleurd
in het onderzoeksgebied. Ook de
weergegeven.

liillzeer open struiklaag
IZZJopen struiklaag
H^min of neer dichte struiklaag

Figuur 5. De gesteldheid van de struiklaag
terreintypen.

verschi1lende

5.3 Faeces-analyse.
Om een indruk te krijgen van de dieetsamenstel1ing, is een
faeces-analyse gedaan. Wanneer de paarden tijdens mijn afwezigheid andere voedselplanten mochten eten dan waargenomen,
komt dit met de faeces-analyse aan het licht.
In tabel 3 staan de planten weergegeven, die gevreten zijn
tijdens de directe waarnemingen en tabel 4, 5, 6 geven de
resultaten van de faeces-analyse weer. Wanneer men deze resultaten vergelijkt dan blijkt dat alleen brem (Cytisus
scoparius) bij de faeces-analyse gevonden is en niet tijdens de
directe waarnemingen gezien is. Tevens worden er dennennaalden
in de mest gevonden. Doordat er op sommige plaatsen veel
naalden tussen het voedsel zaten, hebben de paarden niet
kunnen voorkomen deze mee te eten.
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Tabel 3. D e door d e paarden genuttigdeplante^soortentijdens d e w a a r n e a i n g s p e r i o d e .
plantensoort

procentueletijd aan planteisoortbesteed
aan d e hand v a n puntwaarneaingen

bochtige saele

71.4

zandzegge

6.2

zandstruisgras

7.4

kruiden (walstroen muur)

0.3

pijpestootje

1.6

Aaeriç a a n s e e i k

10.8

jeneverbes

0.7

ruwe berk

0.2

blauwe bosbes

0.2

struikheide

0.3

r e s t s o o r t e n ( o . a pitrus)

0.9

Tabel 4. De resultatenvan de faeces-analysevan aengaonster1 (periode21-28 januari).
taxon

aantal fragmenten

totale oppervlakte
(inm « 3 )

aandeel in aenu
(inX)

ongedef. gras

2

2

<1

Bochtige Saele

47

217

41

Zandstruisgras

11

35

7

Behaarde Witbol

3

4

1

Pitrus

-

-

-

Zandzegge

16

79

15

T O T A L E percentage aonocotyl-

79

337

63

BOS

1

2

<1

Jftnfivfirbfis.

-

-

-

dennennaald

5

62

12

Struikheide

Z

17

i_L

E_Lk

2

1Û5.

2Û

BxejB

2

8

2

onbekenddicoty1

-

-

-

101

531

100

en

TOTAAL

Buiten het transectzijn de soorten Pitrus Blauwe Bosbes en paddestoelaangetroffen.
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Tabel 5.De resultaten van de faeces-analyse van mengmonster
2 (periode 8 t/m 18 februari).
taxon

ongedefinieerd
gras

aantal
fragmenten

aandeel in
menu (in %)

totale
oppervlakte
(inmm 2 )
3

7

2

Bochtige Smele

52

159

46

Zandstruisgras

7

26

8

Behaarde Witbol

-

-

-

Pitrus

6

16

5

Zandzegge

22

89

26

TOTALE percentage
monocoty1en

90

297

87

mos

2

7

2

Jeneverbes

2

3

1

dennennaald

-

-

-

Struikheide

1

9

3

Eik

3

22

6

Brem

-

-

-

onbekend dicotyl

2

4

1

TOTAAL
100
342
Buiten het transect zijn dennennaald, sporen van paddestoel
en Holcus
sp. aangetroffen. De fragmenten onbekend dicotyl
leken veel op Rhamnus frangula
en Betuia
sp. maar konden niet
met zekerheid geïdentificeerd worden.
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Tabel 6. De resultaten van de faeces-analyse vanmengmonster 3
(periode februari t/ra8maart).
taxon

aantal
fragmenten

aandeel in
menu (in%)

totale
oppervlakte
(in mm 2 )
3

3

1

Bochtige Smele

48

162

38

Zandstruisgras

21

111

26

Behaarde Witbol

2

2

Pitrus

3

7

2

Zandzegge

9

33

8

86

318

75

mos

3

17

4

Jeneverbes

2

9

2

dennennaald

4

14

3

Struikheide

2

6

2

Eik

3

53

12

Brem

-

-

-

onbekend dicotyl

3

6

2

ongedef. gras

TOTALE percentage
monocotylen

TOTAAL
104
430
Buiten het trasect zijn geen andere plantensoorten gevonden.
Er werd echter wel veel kurkachtig materiaal aangetroffen dat
niet gedefinieerd kon worden. Dit zou misschien van eikels
afkomstig kunnen zijn.
De verzamelde mest is over 3 periodes verdeeld namelijk 21
t/m 28 januari, 8 t/m 18 februari en 22 februari t/m 8maart.
De eerste periode is kort omdat van 27 januari t/m 3 februari
brokken gevoerd zijn.
De grens tussen de tweede en de derde periode is zo gekozen
vanwege de weersverandering (van 22 februari t/m 3maart heeft
er wat sneeuw gelegen in het gebied). De variatie tussen de
tweede en het derde periode is niet veel groter dan de variatie tussen de eerste en tweede periode. Wel is er duidelijk
meer Zandstruisgras enminder Zandzegge gevreten.
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5.4 Activiteitenpatroon.
Om na te gaan of de paarden zichmin of meer aan een vast
activiteitenpatroon houden, zijndeze van 4willekeurige,niet
achtereenvolgende, dagen uitgewerkt en is het gemiddelde patroontijdensdegehelewaarnemingsperiode bepaald.
De activiteitenpatronen van beide paarden tijdens deze 4
dagen zijnweergegeven infiguur 7.Debeide paarden zijn over
het algemeen met hetzelfde bezig, alhoewel Mira vaak iets
langer door graast, of na een rustperiode eerder begint, dan
Natasja.Er is geenvast patroonvoorde rust-engraas/browsperiodes.
Wanneer men echter naar het gemiddelde activiteitenpatroon
overde gehelewaarnemingsperiode kijkt (figuur6)danzijner
twee periodes te onderscheiden, waarin veel gegraasd en gebrowsd wordt,namelijk rond 9:45 en tussen 14:00 en 16:00.De
periode waarin voornamelijk gerust wordt, is van 10:30 tot
11:30.Derestvande tijd ishetgedraggevarieerd.
aandeel van activiteit (In%)
100X

9.30 9 . « 10.00 10.15 10.30 10.45 11.00 11.15 11.30 11.45 12.00 12.15 12.30 12.45 13.00 13.15 13.30 13.45 14.00 14.15 14.30 14.45 15.00 15.15 15.30 15.45 16.00

tl|d (in min.)
1 graitn

ËÜD likken

Figuur 6

B

bro«..n

1 1 liggin

'l<7U~ #£&$_.

E_J liaan

B

lopin

H l drlnktn

•

urin.nn

<w2^

Het gemiddelde activiteitenpatroonde konikpaarden
vandegehelewaarnemingsperiode in1993.

Figuur 8 geeft het activiteitenpatroon van 3 dagen in 1992
weer. Dit patroon komt ongeveer met figuur 6 overeen wannneer
de twee graas/browsperiodes (rond 9:45 en tussen 15:00 en
16:00) ende rustperiode (rond 10:00)bekeken worden. De rest
van de figuur verschilt sterk van figuur 6. Er is een rustperiode van 14:15 tot 15:15 en een graasperiode van 11:00 tot
13:45terwijl dezeperiode ingrafiek 6niet gelijkluidendis.
Door alle activiteitenpatronen van de waarnemingsdagen met
elkaar te vergelijken en de drie meest overeenkomende met
elkaar te clusteren, is getracht eenzelfde verschil zichtbaar
temakenals infiguur 8. Het resultaat is infiguur 9weergegeven.Ook hier komt een duidelijk verschil met figuur 6naar
voren.
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Figuur 8. Het activiteitenpatroon van de konikpaarden tijdens
3 dagen in 1992.
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Figuur 9. Het activiteitenpatroon van de konikpaarden tijdens
3 dagen in 1993.
5.5 Tijdsbesteding aan de verschillende activiteiten aan de
hand van puntwaarnemingen en de continu-waarnemingen.
Een methode voor het verkrijgen van een beeld van de activiteiten van de paarden is het uitvoeren van puntwaarnemingen. De nauwkeurigheid van deze methode hangt af van de grootte van het tijdsinterval tussen de waarnemingen. Hoe groter
het interval gekozen wordt, des te onnauwkeuriger de voorspelling wordt bij extrapolatie naar de gehele waarnemingsperiode.
Wegens de continuwaarnemingen van 10 minuten tussen de puntwaarnemingen in, was het echter niet mogelijk het tijdsinterval kleiner dan 15minuten te kiezen.
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Omdat het totale aantal minuten aan puntwaarnemingen en
protocollen niet gelijk was, is voor het procentueel aandeel
gekozen.De resultaten staan weergegeven in tabel 7.
Tabel 7.Procentuele tijdbesteding aan de verschillende
activiteiten envoedselplanten aan de hand van
continu- en puntwaarnemingen.
activiteit of
voedselsoort

37.8

1iggen

4.6

5.5

rol1en

0.1

0.1

lopen

7.4

10.9

urineren en
keutelen

0.2

0.5

-

0.6

1ikken

4.6

4.6

drinken

0.5

0.2

snuffe1en

1.2

1.5

interactie

31.0

28.0

Zandzegge

2.7

3.4

padgras

3.2

2.5

kruiden

0.1

0.1

Behaarde Witbol

0.7

0.1

Eik

4.7

2.7

Jeneverbes

0.3

1.0

Berk

0.1

Blauwe Bosbes

0.1

Struikheide

0.1

restsoorten

0.4

Bochtige Smele

->b<

procentueel aandeel
berekend m.b.v de
protocol1en

37.6

staan

z>

procentueel aandeel
berekend m.b.v de
puntwaarnemingen

> 0.1
0.1
>0.1
0.5

Over het algemeen is het verschil tussen beide methode niet
groter dan 1 %. Alleen bij de activiteit lopen en de voedselplanten Bochtige Smele en Amerikaanse Eik wijken de resultaten tot 3.5 % af.
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5.6 Algemene gedragswaarnemingen.
De graas- en rustperiodes wisselen elkaar af. Wanneer de
paarden in rust gaan blijven zij meestal staan maar gaan soms
ook liggen.De staande en liggende rusthouding zijn te zien op
foto 1en 2 (bijlage8 ) .
De paarden maakten veelvuldig gebruik van de liksteen die in
het gebied aanwezig was. Het likken aan de liksteen duurde
meestal langer dan een kwartier waarbij ook wel zand gevreten
werd dat inde buurt van de liksteen lag (bijlage9 ) .
De paarden keutelden en urineerden niet in speciale "latrine
gebieden" maar veel op de paadjes, die zij in het terrein
gecreëerd hebben of gewoon ergens in het naaldbos. Op de open
plekken wordt echter bijna niet geürineerd en gekeuteld.
Wanneer erveel naalden op de bodem lagen ende paarden toch
op die plaats gingen grazen dan selecteerden zij grondig op
Bochtige Smele. De naalden werden eerst met de bovenlip opzij
geschoven alvorens er een hap genomen werd. Dit had tot het
gevolg dat de hapsnelheid lager was (24 happen/minuut) dan in
de open terreinen (33 happen/minuut) waar geen naalden lagen
(bijlage9 ) .
Toen er sneeuw lag in het gebied gaven de paarden de voorkeur aan grazen in het bos in plaats van paden en meer open
vegetatie. In het bos was de sneeuwlaag dunner waardoor er
sprietjes van Bochtige Smele boven de sneeuw uitstaken terwijl
de naalden onder de sneeuw lagen. De paarden maakten hier
handig gebruik van door deze sprietjes boven de sneeuw af te
happen (bijlage10).
Ook hebben zij wortels gevreten van Pijpestootje
(Molinia
caerulea)
toen er sneeuw lag. Dit deden zij heel behendig door
eerst de grond los te trappen, vervolgens in het zand te
happen en langzaam dewortels omhoog te trekken.Daarna werden
de uitgetrokken wortels opgevreten (bijlage11).
De paarden hebben tijdens de waarnemingsperiode veel Bochtige Smele, Amerikaanse Eik en bast van Jeneverbes gevreten.
De verschillende eethoudingen zijn op foto 8,9 en 10 te zien
(bijlage 11 en12).
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Hoofdstuk 6 Discussie en conclusie.
6.1 Het terreingebruik van de paarden.
Wanneer men het algemene terreingebruik van de konikpaarden
bekijkt dan zijn er duidelijke verschillen in de voorkeur van
terreintypen te zien. Deze voorkeur lijkt sterk bepaald te
worden door de gesteldheid van het vegetatietype. Zo tonen de
paarden een sterke voorkeur voor de paden en in iets mindere
mate het open terrein.
Deze terreinvoorkeur is al eerder waargenomen bij runderen
(Van Wieren, 1988). Het antwoord op de vraag, waarom de paarden juist op deze plaatsen grazen, heeft waarschijnlijk niet
zo zeer met de kwaliteit van de voedselplant te maken als wel
met de afwezigheid van dennenaalden. De Bochtige Smele die op
de open plekken te vinden is, is namelijk veel meer verdord
dan in het naaldbos. Er mag aangenomen worden dat de groene
Bochtige Smele in het naaldbos kwalitatief beter is dan de
dorre Bochtige Smele inhet open terrein.
Naast de voorkeur voor vegetatietype is ook het aantal
graas/browsuren per terreintype uitgezocht. Uit deze resultaten (figuur 2) komt naar voren dat de paarden maar een
Q beperkt deel van het gebied prefereren.
Senft (1985) stelt dat dieren bijna altijd sterke voorkeuren
vertonen voor bepaalde terreintypen waar ze hun verschillende
activiteiten verrichten. Daarbij zijn de hoeveelheid voedsel
als de voedselkwaliteit goede "indicators" voor de terreinvoorkeur.
Wanneer het aanbod van de belangrijkste voedselplant, Bochtige
Smele (figuur 4 ) ,wordt vergeleken met de voorkeur voor de
vegetatietypen dan blijkt, dat de paarden de gebieden met, in
verhouding, weinig Bochtige Smele vermijden. De uitzonderingen, 3, 24, 25 en 26 groen zijn het gevolg van het aanbod aan
Amerikaanse eik, waar de paarden veelvuldig gebruik van maken
terwijl 9rood veel bezocht wordt voor de liksteen.
Voor de terreineenheden met veel tot zeer veel Bochtige
Smele is het voedselaanbod niet de enige drijvende kracht
achter de voorkeur. De koniks grazen het liefst in de open
terreinen ondanks de slechtere kwaliteit van Bochtige Smele
aldaar. Twee factoren die ook meespelen bij de terreinvoorkeur
zijn de aanwezigheid van dennenaalden en de openheid van de
struiklaag. Indien de terreineenheden met naaldbos (figuur 3)
en een dichte struiklaag (figuur 5) bekeken worden en deze
vergeleken worden met de plaatsen waar de paarden niet geweest
zijn dan komt dit vaak overeen.
Omdat de terreineenheden waar de paarden het liefst grazen
echter niet in hun gehele voedselbehoefte kunnen voorzien,
komen zij ook in de gebieden die minder aantrekkelijk worden
bevonden.
Ook het feit dat Zandzegge (dat in verhouding nog een groot
aandeel in de dieetsamenste11ing uitmaakt) vooral in het
naaldbos groeit, geeft een opwaardering van de tijd die de
paarden inhet naaldbos grazen.
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6.2 De voedselkeus.
In de faeces-analyse zijn geen voedselplanten aan getroffen
die niet tijdens de waarnemingen gegeten zijn (tabel 4,5 en
6). Hieruit kan geconcludeerd worden dat de paarden tijdens
mijn afwezigheid geen andere voedselkeus ten toon spreiden.
Veruit de meest gegeten voedselplant is Bochtige Smele. Het
menu wordt hoofdzakelijk aangevuld met Zandzegge, Amerikaanse
eik en Zandstruisgras. Naast deze soorten worden Jeneverbes
(Juniperus
communis),
Struikheide en Pitrus (Juncus
effusus)
in kleine hoeveelheden aangetroffen. Ook worden er dennenaalden in de faeces gevonden. Deze naalden worden als bijvangst
met Bochtige Smele meegevreten.
Alhoewel er in verhouding veel tijd besteed wordt aan het
grazen van voornamelijk Zandstruisgras op de paden, komt dit
inde dieetsamenstel1ing niet tot uiting. Waarschijnlijk is de
kwaliteit van Zandstruisgras naar verhouding goed inde winter
waardoor het toch aantrekkelijk is om er zoveel tijd aan te
besteden ondanks de geringe opbrengst, kwantitatief, gezien
(van Wieren pers.med.). Ook de voorkeur van paarden voor het
grazen op paden en open terrein zou van invloed kunnen zijn op
dit eetgedrag.
Demeeste variatie tussen de drie mengmonster van de faecesanalysen valt binnen de onnauwkeurigheid van de methode zelf.
Wanneer er een herhaling uitgevoerd wordt, van eenzelfde mengmonster, kan de afwijking van de resultaten per soort tot 15 %
bedragen (de Jong, pers.med). Echter Amerikaanse Eik is meer
inde eerste dan in de tweede periode gevreten en in de derde
periode is veel meer Zandstruisgras gegeten dan in beide
andere periodes. De afname van het eten van Amerikaanse Eik
kan liggen aan het feit dat een paard koliek heeft gehad en
daarom minder Eik is gaan eten. In de derde periode is namelijk weer een toename aan gevreten Eik te zien, wat duidt op
een herstel van de eerdere menukeus. Waarom de paarden juist
in de laatste periode meer Zandstruisgras zijn geen eten is
niet duidelijk daar de grassen wegens de lage temperaturen nog
niet veel gegroeid waren. De enige reden, die bijgedragen kan
hebben aan dit eetgedrag, is het feit dat de sneeuw op de
paden veel eerder verdwenen was dan inde andere delen van het
bos waardoor dit voedsel beter beschikbaar was. In de derde
periode is ook beduidend minder Zandzegge gegeten. Zandzegge
stond voornamelijk in het bos waar de sneew het langst is
blijven liggen. De Zegge stak niet boven de sneeuw uit en was
daardoor zeer moeilijk te vinden. De ontoegankelijkheid van
deze soort kan de oorzaak zijn van het lage percentage aan
gevreten Zandzegge.
6.3 Het activiteitenpatroon.

activiteitenpatroon. Doordat er echter te weinig waarnemingsdagen met hetzelfde weertype voorhanden zijn, kan dit niet
hard maken worden. Jaworowka (1976) stelt echter voor de
koniks in Popielno dat o.a. het weer, naast het voedselaanbod
op de weiden en bepaalde storingen (bv. confrontaties tussen
groepen paarden), van invloed is op het dagverloop (Stockmann,
1986). Ook Stockmann (1986) suggereert dat o.a weersomstandigheden een rol spelen bij de activiteit van de paarden.
Mira en Natasja hebben over het algemeen dezelfde bezigheid.
Kleine verschillen inactiviteit doen zich echter wel voor. Zo
begint Mira over het algemeen eerder met grazen of gaat langer
door dan Natasja na een rustperiode. Deze individuele verschillen zijn ook door Stockmann (1986) waargenomen op de
Ennemaborg.
Gekeken naar het gemiddelde activiteitenpatroon (figuur 6 ) ,
zijn er 2 graasperiodes te onderscheiden 's ochtends en in de
namiddag. De ochtend graasperiode wordt gevolgd door een
rustperiode. Dit komt overeen met de bevindingen van Tyler
(1972) in het New Forest. De grootste graasactiviteitvoor de
daglichtperiode inhet New Forest lag van vlak voor zonsopgang
tot ongeveer 9 uur en in de namiddag en de avond (Stockmann,
1986).
Bij vergelijking van de gegevens van de activiteiten van
1992, door Tjakkie van der Laan, met mijn gemiddelde activiteitenpatroon is een opvallend verschil waar te nemen (figuur
8). In 1992 besteden de paarden het grootste deel van de dag
aan grazen, onderbroken door twee korte rustperiodes terwijl
uit mijn gemiddelde activiteitenpatroon een veel kleinere
graasactiviteit blijkt. Dit grootte verschil zou kunnen berusten op een verschil in het graasgedrag van de paarden of op
eenmethodische fout.
Door de verwijdering van het tussenraster zijn de paarden in
de gelegenheid gesteld om van de open stukken in het ex-hooglandergebied gebruik temaken. Op deze open stukken hebben zij
geen last van de naalden waardoor de hapsnelheid hoger ligt
dan in het naaldbos. Daar de paarden in het ex-paardengebied
gedwongen waren voornamelijk in het naaldbos te eten, wegens
gebrek aan andere vegetatie, was waarschijnlijk de hapsnelheid
lager en daarmee ook de voedselopname. Om de lagere voedselopname per uur te compenseren, zou de graasactiviteit ho^er^^-^-^;
kunnen zijn geweest.
Het verschil zou echter ook een methodische fout kunnen
zijn. Doordat het gemiddelde activiteitenpatroon van 1992
slechts op drie waarnemingsdagen berust,kan dit een vertekend
beeld geven wegens het beperkte aantal waarnemingen. Dit wordt
nog versterkt doordat de paarden op één tijdstip meestal
dezelfde bezigheid hebben. Bijvoorbeeld: de paarden grazen
tegelijk op hetzelfde tijdstip op één dag dan geeft de grafiek
onmiddellijk 33% aan terwijl hetzelfde gegeven bij meerdere
waarnemingsdagen een veel lager percentage oplevert. Naast dit
gegeven speelt ook toeval een veel grotere rol. Uit figuur 9
blijkt dat, wanneer drie dagen uit mijn waarnemingsperiode
geclusterd worden, er meteen een heel ander gemiddeld activiteitenpatroon ontstaat. Dit geeft sterk de indruk dat het
verschil op eenmethodische fout berust
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6.4 Verwijdering van het tussenraster.
In 1991 is besloten om de Schotse Hooglandrunderen uit het
gebied te halen en in 1992het tussenraster teverwijderen. De
paarden kregen hierdoor het gehele gebied tot hun beschikking.
De achterliggende gedachte hiervoor was het idee dat het
terrein niet voldoende groot was, om aan de behoefte van de
paarden tevoldoen.
Wanneer men naar het aanbod van de belangrijkste voedselplant kijkt (figuur 4) dan blijkt dat het aanbod in het exhooglandgebied veel groter is. Ook zijn de door de paarden
geliefde open plekken in het ex-hooglandergebied gelegen en
niet inhet ex-paardengebied (figuur3 ) .
6.5 De nauwkeurigheid van puntwaarnemingen met een interval
van 15minuten.
Tabel 7 geeft de verschillen weer tussen de continue- en
puntwaarnemingen m.b.t. het procentuele aandeel van een bepaalde activiteit of voedselplant in de gehele waarnemingsperiode. Het aandeel van de meeste activiteiten en voedselplanten,berekend met de puntwaarnemingen, wijkt niet bezwaarlijk af van de continu-waarnemingen.
De tijd besteed aan het eten van Amerikaanse Eik komt met de
puntwaarnemingen, in verhouding met het lage percentage,
beduidend hoger uit. Dit verschil kan echter ontstaan zijn
doordat de puntwaarnemingen 3 weken eerder gestart zijn dan de
protocollen. Juist in deze eerste drie weken is namelijk het
meeste Amerikaanse Eik gegeten (tabel 4, 5en6 ) .
De activiteit lopen komt met continue-waarnemingen hoger uit
dan met puntwaarnemingen. De oorzaak van dit grotere verschil
ligt, naast de nauwkeurigheid van beide methodes, waarschijnlijk ook aan het feit dat tijdens continu-waarnemingen elke
paar stappen meegenomen worden terwijl deze korte loopperiodes
vaak buiten de puntwaarnemingen vallen. De grotere afwijking
tussen continu- en puntwaarnemingen bij Bochtige Smele hebben
geen secundaire reden en berusten enkel en alleen op het
verschil innauwkeurigheid van beide methodes.
Uit tabel 7 kan geconcludeerd worden dat puntwaarnemingen
met een interval van 15 minuten nauwkeurig genoeg zijn om te
bepalen hoeveel tijd de paarden aan een bepaalde activiteit of
voedselplant besteden.
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(genummerd) en de ligging van het in 1992 verwijderde tussenraster.
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Schaal 1:5000
De belangrijkste soorten uit de struiklaag (uit:Doms 1991)
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Bijlage 7
EVENT RECORDER CONFIGURATION
Computer used as event recorder
:Tandy 102
Maximum time per observation
: 10 minutes
Data storage optimization
: Speed
Auditory feedback during event recording: Yes

Number of event classes
Events
8
8
8

Class
1 grazen
2 browsen
3 houding

vents in class 1

1
2
3
4
5
6
7
8

Event
Ibocht.smele
2bocht.smele
3bocht.smele
4bocht.smele
5bocht.smele
padgras
carex
kruiden

Exclusive
Yes
Yes
Yes

grazen

la.gr.

ko.gr
+/1a.dor
ko.dor

Key
a
s
d
f
g
h

J
k

Label
b1
b2
b3
b4
b5
pa
ca
kr

Dur/Freq
Duration
Duration
Duration
Duration
Duration
Duration
Duration
Duration

Label
a1
a2
a3
je
sh
ei
bo
re

Dur/Freq
Duration
Duration
Duration
Duration
Duration
Duration
Duration
Duration

Events in class 2: browsen
Event
1 1am.eik <0.3
2 2am.eik <0.3 >0.8
3 3am.eik >0.8
4 jeneverbesbast
5 stuikheide
6 eik(zomer en winter)
7 bosbes (blauw)
8 rest

Key
z
X

c
V

b
n
m
1

Events in class 3: houding

1
2
3
4
5
6
7
8

Dur/Freq
Label
Event
Key
Duration
1iggen
w
li
Duration
staan
st
e
Duration
r
lopen/hardlopen
lo
Duration
Ik
likken aan liksteen
t
Duration
urineren/keutelen
ur
y
Duration
rol1en
u
ro
Duration
interactie
1
in
Duration
snuffelen
o
sn
The
Observer met
m.
b.
ram
emaakt
Het voorbeeld
etho g
g
eventuele
klassen)
onderscheiden plantensoorten (en hun
label dat zij hadden en aan welke toets zijn gekoppeld waren,
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Bijlage8

foto 1 :De staande rusthouding van de konikpaarden,

foto 2:De liggende rusthouding van de konikpaarden
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Bijlage9

foto 3: De liksteen waar de paarden zeer frequent gebruik van
maakten.

foto 4: De paarden verwijderen eerst de naalden met hun bovenlip alvorens een hap te nemen.
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foto5:Desprietjes Bochtige Smele stekenbovende sneewuit

foto 6:De bovendesneeuw uitstekende bochtige smele
handig doordepaardenafgebeten.
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Bijlage 11

foto 7:De wortels werden eerst met de hoeven los gemaakt en
daarna uitgetrokken.

foto 8: De graashouding van de konikpaarden,
42

foto 9: Natasja tussen de omgezaagde Amerikaanse Eik

foto 10:Natasja is bezig met het schillen van een Jeneverbes
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