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Veranderingen op verlaten landbouwgronden in de baronie Cranendonck met
behulp van begrazing door ijslandse pony's
( I I ) Joep van de Laar en Pieter Slim
2. Het onderzoek van vegetatie en flora
Het onderzoek van de vegetatie en de flora van de verlaten landbouwgronden
in de Baronie Cranendonck is als volgt opgezet.
Allereerst wordt een globaal beeld van de vegetatie verkregen door deze, op
schaal 1: 2500, om de vijfjaar met behulp van luchtfoto's te karteren. Daarnaast vindt eenmaal per een tot drie jaar een gedetailleerde kartering plaats,
schaal 1: 50, van een aantal relatief grote permanente proefvakken (paragraaf
2.1).
Naast kartering van de vegetatie, worden jaarlijks of eens per twee jaar inventarisaties van de flora uitgevoerd. Enerzijds wordt van een aantal uitgekozen
plantesoorten deverspreiding nagegaan op allevoormalige landbouwgronden.
Anderzijds worden negen van de in totaal negentien percelen verlaten landbouwgrond (40% van de oppervlakte) nauwkeurig op allesoorten geïnventariseerd. Daarbij wordt tevens op globale wijze hun mate van voorkomen genoteerd (paragraaf 2.2.).
Tenslotte wordt detailinformatie verkregen door het bestuderen van de plantengroei in een aantal permanente proefvakken met een relatief kleine oppervlakte. Hierbij wordt van elke soort het bedekkingspercentage geschat. Enerzijds gebeurt dit elk jaar op gedetailleerde wijze in een beperkt aantal permanente proefvakken in voor pony's en konijnen wel en niet toegankelijke terreingedeelten. Anderzijds wordt dit om de twee jaar iets globaler uitgevoerd
in een overbijna allepercelen verspreid liggend groter aantal proefvakken (paragraaf 2.3.).
Naarmate het onderzoek van de vegetatie en de flora meer in detail wordt uitgevoerd, neemt de daarbij toegepaste opnamefrequentie toe. De drie niveaus
waarop de plantengroei wordt bestudeerd, leveren ieder afzonderlijk, verschillende, elkaar aanvullende informatie op. Men krijgt zoeen goed overzicht
van de vegetatieontwikkeling van het gebied. Er isonder meer uit af te leiden
dat het gevoerde beheer de gewenste resultaten oplevert. Voor meer gedetailleerde en technische informatie over het onderzoek naar ontwikkelingen in de
vegetatie en de flora wordt naar Van de Laar & Slim (1979) verwezen.
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2.1. Kartering van de vegetatie
Vegetatiekartering
In 1972 en 1977 is van de voormalige landbouwgronden een vegetatiekaart
vervaardigd. In 1972 kwamen op de vegetatiekaart slechts weinig vegetatietypen voor. Deze besloegen grote delen van de voormalige Iandbouwpercelen,
welke toen nog een tamelijk homogene aanblik boden. Vijfjaar later was de
variatie per perceel veel groter geworden: zelfs op de kleinste van de voormalige akkers kon de vegetatie in zeven verschillende typen verdeeld worden. Tevens waren de grenzen tussen de verschillende vegetatietypen minder scherp
geworden.
In 1972 domineerden vooral vegetaties met akkeronkruiden zoals melganzevoet, vogelmuur, kleine brandnetel, gele ganzebloem, gewone reigersbek,
kromhals, kleine ooievaarsbek, akkermunt, eenjarige hardbloem, schapezuring en veldereprijs. Het grootste aandeel, 34% van de oppervlakte voormalige landbouwgrond, leverden vegetaties voornamelijk opgebouwd uit gewone
reigersbek, melganzevoet en vogelmuur. In 1977wasde aanblik van de meeste
percelen totaal veranderd. Vooral de akkers die in het oosten van het terrein
zijn gelegen, hadden een grazig karakter gekregen. Naast andere vegetaties
waarin grassen al een belangrijke rol speelden, namen in 1977 vegetaties van
kruipend en gewoon struisgras, indicatief voor relatief voedselarme omstandigheden, reeds 15% van de oppervlakte in.
Van de akkeronkruiden bleken in 1977 eenjarige hardbloem, gewone reigersbek, akkermunt en veldereprijs plaatselijk nog steeds een belangrijke rol te
spelen. Het areaal van beide laatste soorten was in vergelijking met 1972 echter met ongeveer de helft afgenomen. Gewone reigersbek en eenjarige hardbloem hadden hun hoogtepunt gehad. Liggende vetmuur had op een aantal
plaatsen een groot aandeel in de vegetatie; deze soort kende daarmee in 1977
een grotere verbreiding dan in 1972.Een nog belangrijker rol speelden in 1977
schapezuring en (in iets mindere mate) windhalm. Op de meeste van de voormalige akkers bepaalden deze beide soorten nog over grote oppervlakten de
aanblik. Op enkele*akkers speelde buntgras, een kenmerkende soort van de
open, soortenarme pioniervegetatie van het heide/stuifzandgebied, reeds een
belangrijke rol.
Op grond van het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat waar in 1972
de aangetroffen vegetaties nog in de eerste plaats het gevolg van het landbouwkundig gebruik ter plaatse en tamelijk eenvormig waren, in 1977 al een
duidelijke differentiatie gaande was, kennelijk het gevolg van andere milieuomstandigheden. Op sommige delen van het terrein is daarbij al duidelijk
sprake van een ontwikkeling in de richting van heischrale graslanden. Elders
biedt de vegetatie een graziger aanblik. De voortgaande verfijning van het vegetatiepatroon is het gevolg van diverse factoren. In hoofdstuk 3 zullen hier_
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van enkele besproken worden.
Een herhaling van de kartering in 1982 zal een nieuwe vergelijking mogelijk
maken. Wel kan alvast gezegd worden dat de vegetatie zich in de hierboven
aangegeven richting is blijven ontwikkelen.
Detailkartering
De detailkarteringen betreffen een lange strook vegetatie van 4 x 50 m, gelegen op een voormalige akker, en een serie van drie permanente proefvakken
(in duplo) van 5x5m. Na de karteringwerden van elk aangetroffen vegetatietype onder andere kleine vegetatieopnamen (¥t x V2 m) gemaakt. Dit onderzoek, in 1976/77 uitgevoerd, werd in 1979/80 herhaald.

foto 2a
Voormalige aardappelakker in 1973 (boven).
De voren en de resten van het loof uit 1972 zijn nog aanwezig.
foto 2b
Dezelfde akker in 1979 (onder). Er is een gevarieerde vegetatiestructuur ontstaan van struisgrassen en akkeronkruiden.
In de vegetatie van kruipend struisgras op de achtergrond
werd in 1976 al struikheide aangetroffen.
27.

Voor de keuze van de proefvakken isde volgende vegetatiezonering bepalend
geweest. De kartering omvat een hoger gelegen gedeelte met reeds struikheide
en een lager gelegen deel met nog zeer veel akkeronkruiden, alsmede de overgang daartussen.
Deze zonering wordt ook in de resultaten van bodemanalyses aangetroffen.
De in 1976/77 en 1979/80 aanwezige vegetatie kan als volgt beschreven worden.
In 1976/77 was op het hoger gelegen gedeelte een vegetatie van struisgrassen
aanwezig met vooral een dominantie van kruipend struisgras. Het mos purpersteeltje werd nog veelvuldig aangetroffen. Ook akkeronkruiden als windhalm, zandhoornbloem, kleine ooievaarsbek, vogelmuur, schapezuring, veldereprijs, eenjarige hardbloem en gewone reigersbek kwamen nog veel voor.
Waar in 1972 nog aardappelen stonden (foto 2a/b), waren naast struikheide,
zij het in geringe aantallen, al stekelbrem, kruipbrem, tandjesgras, schapegras, ruig haarmos en korstmossen van het geslacht Cladonia present. Deze
soorten wijzen alop een verschraling van de bodem en op het tot ontwikkeling
komen van de daarbij behorende heischrale graslanden.
In 1979/80 was het areaal van de vegetatie van struikgrassen enorm uitgebreid; kruipend struisgras was nog overheersender geworden. Ook de samenstelling van de vegetatie wasveranderd. Purpersteeltje wasnogwelaanwezig maar in bedekking afgenomen. Dat gold ook voor de genoemde akkeronkruiden. Een aantal ervan was zelfs verdwenen.
Op het lagergelegen deelwasin 1976/77 eenvegetatie aanwezigdieveelminder homogeen was samengesteld dan bij de hoger gelegen vegetatie het geval
was. In 1976/77 overheerste hier het akkeraspect. Naast purpersteeltje, windhalm, zandhoornbloem, kleine ooievaarsbek, vogelmuur, schapezuring, veldereprijs en andere akkeronkruiden werd er echter ook al kruipend struisgewas
aangetroffen. Elders op het lager gelegen deel bepaalde akkerdistel de aanblik, alsmede soorten alskruipende boterbloem, echte witbol en liggende vetmuur. Tijmereprijs, tengere rus, geknipte vossestaart, witte klaver en kruipende boterbloem komen uitsluitend in de laaggelegen proefvakken voor.
In 1979/80 wasdit vegetatietype bijna geheel vervangen door devegetatie van
struisgrassen. Erwasnogslechtseen geringe oppervlakte met een vegetatie van
akkeronkruiden overgebleven. Enkele van deze soorten waren zelfs geheel verdwenen.
Daarnaast echter speelden in 1979/80 naast gewoon en kruipend struisgras,
echte witbol, witte klaver en ruw beemdgras qua bedekking nogeen belangrijkerol. De akkerdistel wasin vitaliteit sterk achteruitgegaan. Het areaal vandeze soort was langs vegetatieve weg wel uitgebreid, maar tegelijkertijd was de
(distel)vegetatie ijler geworden.
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In de tussen het hoog- en laaggelegen gedeelte gesitueetde overgang komen
eigenlijk geen voor die overgang kenmerkende soorten voor, of het zou het
zeldzame voorjaarsvergeet-mij-nietje moeten zijn. We treffen er nu nog
slechts soorten aan van zowel de laaggelegen alsvan de hooggelegen vegetatie.
Bij bestudering van de resultaten van de detailkarteringen zien we dat het
hooggelegen vegetatietypc zich uitbreidde ten koste van de voor de lagere delen kenmerkende vegetaties: er vindt een verschuiving plaats van hoog naar
laag, bewerkstelligd door de voortgaande verschraling van de bodem.
De detailkarteringen leveren in grote lijnen eenzelfde resultaat op als de veel
minder gedetailleerde kartering vanallevoormalige landbouwgronden. Zeondersteunen daarmee het beeld dat al door die karteringen van de vegetatiesuccessie (de opeenvolging van plantengemeenschappen in de tijd) was verkregen. Zo kan met de gedetailleerde kartering bijvoorbeeld van een plek precies
worden nagegaan hoe de successie daar verliep: gewone reigersbek in 1977
wordt opgevolgd door gewoon struisgras, dat op zijn beurt in 1980
plaatsmaakt voor kruipend struisgras. Ook de besproken zonering vandevegetatie en het opschuiven ervan naar de lagere delen van de akker, kan duidelijker geanalyseerd worden dan bij de vegetatiekartering op schaal 1 : 2500.

2.2. Inventarisatie van de flora
Arcaalkartering
De bij de areaalkartering gekarteerde plantesoorten zijn in een tweetal groepen in te delen. De ene groep bestaat uit de meer ruderale soorten akkerdistel
en speerdistel, krulzuring en ridderzuring, alsmede kleine en grote brandnetel. De tweede uit: buntgras en struikheide, respectievelijk kenmerkend voor
zandige droge graslanden en droge heide. Met andere woorden een groep die
indicatief isvoorvoedselrijkdom enwaarvan de tweedesoort van elk koppel tevenseen lager voedselniveau indiceert dan de eerste en een tweetal reedsin het
terrein voorkomende soorten dat, bij uitbreiding van hun areaal naar de voormalige landbouwpercelen, eveneens een trend van verschraling illustreert.
Na een aanvankelijke sterke toename bereikten akker- en speerdistel een hoogtepunt in de jaren 1975/78. Daarna namen deze soorten, ook op een in het
oosten van het terrein gelegen voormalige vuilnisbelt, qua vitaliteit weer af.
Krulzuring kwam spaarzaam voor en isnu verdwenen. Ridderzuring daarentegen bereikte zijn grootste verspreiding in de jaren 1975/78. Daarna nam ook
deze soort weer snel af. De kleine brandnetel komt niet veel (meer) in het terrein voor. De soort wordt alleen nog regelmatig op de mestconcentraties van
de pony's aangetroffen. Op de plaats van een voormalige mesthoop is deze
soort onlangs door akkerdistel vervangen. De grote brandnetel neemt plaatselijk toe maar elders af. Binnen een perceel hebben sommige soorten (bijvoor.
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Tabel 1. Vegetatiesuccessie op een voormalige akker
19731974197519761977197819791980
Geleganzebloem
Aardappel
Ruwbeemdgras
Middelstvergeet-mij-nietje
Akkerviooltje
V O C E L M U U R
Knopherik
Herderstasje
W I N D H A L M
Melganzevoet
Zwaluwtong
Veldereprijs
Varkensgras
Eenjarigehardbloem
S C H A P E Z U R I N G
Krulzuring
Kleineleeuweklauw
Kleineklaproos
Kleineooievaarsbek
Zomereik
Witteklaver
S T R A A T G R A S
Gewonehoornbloem
Klis
Kleineklaver
Akkerdistel
Greppelrus
Vogelpootje
Paardebloem
Kruipendeboterbloem
R I D D E R Z U R I N G
F I O R I N G R A S
Gewonereigersbek
Kweek
Schapegras
Borstelgras
Avondkoekoeksbloem
Buntgras
G E W O O N S T R U I S G R A S
Bochtigesmele
Ringelwikke
Speerdistel
Groteweegbree
Kromhals
Muurpeper
Rodeschijnspurrie
Zandhoornbloem
Braam
Gewoonduizendblad
Veldbeemdgras
Kropaar
Liggendevetmuur
K R U I P E N D
S T R U I S G R A S
Gewonevlier
Smaibladigewikke
Gewoonbiggekruid
Grasmuur
Asperge
Tengererus
Echtewitbol
Gladdewitbol
Grotebrandnete1
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beeld ridderzuring) een zodanige verspreiding, dat oude perceelgrenzen weer
zichtbaar worden. Bij ridderzuring zou dit verband kunnen houden met een
overmatige drijfmestgift in het verleden. In floristisch en in vegetatiekundig
opzicht werkt het perceelsgewijze beheer uit het verleden nog lang door.
Na het verschijnen van buntgras op de voormalige landbouwgronden in 1973,
vestigde de soort zich spoedig op grote schaal langs de randen en incidenteel
midden op de verschillende percelen. Ook hier treden perceelsgewijze verschillen op. Na de eerste vestiging van struikheide, waarschijnlijk drie jaar na
het verlaten van de aardappelakker waar tot 1950 en 1961, nog een pad,
respectievelijk een strookje heide aanwezig was, vestigde zich na 1978 allengs
meer struikheide langs de randen van de voormalige landbouwpercelen. Sinds
1980 zijn er ook verspreide vestigingen midden op de percelen.
Het gedrag vansoorten alsakker- en speerdistel, krul- en ridderzuring alsmede
buntgras en struikheide laat duidelijk zien dat de eerder geformuleerde
doelstellingen (paragraaf 1.4) binnen bereik komen.

Florainventarisatie
Het soortenaantal van de bij de florainventarisatie geïnventariseerde percelen
verschilt voor de percelen onderling, afhankelijk van de toestand waarin deze
werden achtergelaten, hun ligging, vegetatietype en oppervlakte. Naarmate
de oppervlakte groter is, neemt ook het aantal soorten toe. Sindshet begin van
de begrazing in 1972 ishet soortenaantal overal toegenomen: van 26-42 soorten in 1973 tot 37-57 soorten in 1980. De voormalige landbouwpercelen zijn
dus soortenrijker geworden. Dit vindt zijn oorzaak in het feit dat het aantal
'nieuwkomers' groter isdan het aantal 'verdwijners'. De vestiging van nieuwe
soorten gaat gestaag door. In 1973 werden/de gezamenlijke geïnventariseerde
percelen 82soorten planten gevonden. Zeven jaar later bedroeg het aantal ooit
aangetroffen soorten 144.
De vegetatiesuccessie wordt bij de florainventarisaties geïllustreerd door reeksen elkaar opvolgende soorten en/of groepen van soorten (tabel I). Voor de
overzichtelijkheid zijn soorten dieslechtsineenjaarwerden waargenomen, uit
de tabel weggelaten. De opeenvolging van een aantal voor bepaalde vegetatietypen kenmerkende soorten iserg duidelijk en indiceert een afnemende voedselrijkdom van de bodem of tenminste een verminderende beschikbaarheid
van voedingsstoffen. Ook speelt het beëindigen van de landbouwkundige
grondbewerking een rol. Een aantal akkeronkruiden dat al vanaf het begin
aanwezig is, heeft zich tot nu toe weten te handhaven.
Het algemene beeld van de successie dat uit de gegevens van de geïnventariseerde akkers naar voren komt, iseen verschuiving vanvegetaties van akkeronkruiden (vogelmuur en windhalm overheersend) via door schapezuring en
straatgras overheerste vegetaties naar vegetaties van zandige droge graslanden
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vooral fioringras en kruipend struisgras overheersen. Als gevolg van de droge
zomer van 1976 werd deze ontwikkeling tijdelijk teruggedraaid.
De florainventarisatie levert per perceel veel meer informatie op dan de areaalkartering. Een soort werd bijvoorbeeld op hetzelfde perceel bij de florainventarisatie een jaar eerder en een jaar later opgemerkt dan bij de areaalkartering.
Ook het verschijnen van de eerste exemplaren van bijvoorbeeld houtige gewassen als zomereik, sporkehout en wilde lijsterbes kon zo snel worden gesignaleerd. Terwijl de kartering van de vegetatie patronen in de plantengroei laat
zien, illustreert de florainventarisatie de soortensamenstelling.
2.3 Bestudering van de vegetatie aan de hand van permanente
proefvakken
Permanente proefvakken in voor pony's en konijnen wel en niet toegankelijke
terreingedeelten.

foto 3a Proefveld in 1973 (boven); omrasterd met prikkeldraad,
foto 3b Hetzelfde proefveld in 1978 (onder). Een deel van het proefveld is in
1974 ook nog afgezet met gaas. Een effect van de begrazing: het ontstaan van
een gevarieerde vegetatiestructuur (hier voornamelijk veroorzaakt door konijnen) is duidelijk te zien.
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In 1972 zijn bij het begin van het begrazingsbeheer met prikkeldraad omheinde proefvelden uitgezet. Bij een aantal isin 1974 nogeen gedeelte afgezet met
gaas, waardoor een deel van de niet voorpony's toegankelijke proefvelden ook
niet door konijnen begraasd kanworden. De aanleg van permanente proefvakken van 1x4 m, in deze wel en niet toegankelijke terreingedeelten, maakt het
mogelijk de veranderingen in de vegetatie die onder invloed van de begrazing
door pony's plaatsvinden, te vergelijken met de ontwikkeling van de vegetatie
onder invloed van begrazing door konijnen en de ontwikkeling zonder begrazingsinvloed (foto 3a/b). De vegetatie in deze proefvakken wordt ieder jaar
bestudeerd door het maken van gedetailleerde beschrijvingen, zogenaamde
vegetatieopnamen. Verschil in de ruimte en verandering in de tijd kunnen
hiermee duidelijk worden gemaakt.
Bij vergelijking van de aantallen plantesoorten van zowel door pony's als konijnen, alleen door konijnen en in het geheel niet begraasde proefvakken
blijkt dat de begraasde proefvakken gemiddeld soortenrijker zijn dan de onbegraasde. Dit verschil bleef ook aanwezig bij de grote droogte in 1976 toen er
erg veel soorten uit de proefvakken 'verdwenen'. Daar waar het verschil
begraasd/onbegraasd het grootst is, is het verschil in soortenrijkdom ook het
duidelijkst (tabel 2).
Tabel 2. Verloop van het aantal plantesoorten
in de proefvakken van figuur 2

1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

Begraasd door
pony's en
konijnen

Onbegraasd

19
21
20
9
23
19
19
15

.
16
11
3
10
6
8
4

Door het bestuderen van de vegetatie in de proefvakken kan een nauwkeurig
beeld worden verkregen van de successie ter plekke: een gedetailleerde aanvulling op de algemene lijnen die in de paragrafen 2.1 en 2.2 zijn uitgezet. Het
voorbeeld van figuur 2 illustreert zo'n successie. In het bovenste gedeelte van
de figuur is de vegetatiesuccessie in het onbegraasde proefvak en in het onderste gedeelte de successie van de begraasde duplo aangegeven; alleen voor
de bedekking van de belangrijkste soorten.
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Figuur 2
Vegctaticsuccessic in ccn door pony's en konijnen begraasd proefvak
en de daarbij behorende onbegraasde duplo.
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In het bcgraasde proefvak komen (tegelijkertijd) meer soorten voor die een
aanzienlijke oppervlakte bedekken dan in de onbegraasde duplo.
In het begraasde proefvak neemt bij voortgaande verschraling van de bodem
de bedekking van kweek na 1979 snel af en de bedekking van gewoon struisgras toe. In de onbegraasde duplo komt juist de voor zomen en runderale
plekken kenmerkende avondkoekoeksbloem naar voren. Het akkeronkruid
eenjarige hardbloem kan zich onder begraasde omstandigheden handhaven
mede dank zij het zeer lokaal omwerken van de grond door onder andere konijnen (hoofdstuk 3). Het enorme effect van de droge zomer van 1976 isduidelijk te zien. Kweek reageerde prompt en eenjarige hardbloem een jaar later
op de catastrofe van 1976.
Verder zijn de verschillen tussen de begraasde en onbegraasde proefvakken in
de loop van de tijd over het algemeen toegenomen. Ook bij het voorbeeld van
tabel 2 is dit het geval. Een extensief begrazingsbeheer leidt hier dus niet alleen tot een meer gevarieerde vegetatiestructuur (foto 3a/b), maar ook tot een
grotere variatie in soortensamenstelling.
De veranderingen in de begraasde proefvakken zijn minder groot dan in de
onbegraasde duplo's. De veranderingen ten gevolge van de droge zomer hadden in de begraasde situatie een kalmer verloop. De vegetatie was daar, met
andere woorden, stabieler.
Andere permanente proefvakken
Bij het vegetatieonderzoek wordt tenslotte gebruik gemaakt van monsterpunten die dienen voor het bestuderen van de effecten van de aanwezige konijnen
(hoofdstuk 3). De punten zijn gelegen langsdrie raaien die, verspreid door het
terrein, zijn uitgezet op de voormalige landbouwgronden. Op een onderlinge
afstand van circa 50 m staan er per raai ongeveer tien paaltjes in een rij. Bij elk
paaltje wordt om de tweejaar van 1 x1 m devegetatie beschreven met eenglobale schaal (dit in tegenstelling tot de bij de andere permanente proefvakken
gebruikte gedetailleerde opnameschaal). Zoworden bijna alle percelen bestreken. De proefvakken zijn dus met betrekking tot de vegetatie willekeurig gekozen. Ze geven een aanvullend beeld.
Bijvergelijking van de diverse vegetatieopnamen vertonen deproefvakjes gelegen op dewestelijke percelen een opvallend verschil ten opzichtevan die op de
oostelijke akkers. In het oostelijke deel van het terrein isde successie naar heischrale graslanden het verst gevorderd. Kenmerken van vegetaties van akkeronkruiden nemen steeds meer af. Op de in het westelijk deel van het terrein
gelegen percelen zet de successie naar heischrale graslanden wel in, maar soorten als windhalm, straatgras en schapezuring nemen nog in presentie toe.
Soorten als melganzevoet en gewone reigersbek verdwijnen alweer. Dit verschil kan worden verklaard door de in het westelijk deel grotere activiteit van
de konijnen en door het feit dat in tegenstelling tot het oostelijk deel van het
terrein, op dewestelijke percelen geen stuifzanddek aanwezig is.Daarwaar dit
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wel het geval is, verloopt de successie naar heischrale graslanden voorspoedige3 Overige aspecten
Zoals in paragraaf 1.4 is uiteengezet, spelen de pony's een belangrijke rol bij
de ontwikkelingen van flora en vegetatie. Er zijn echter diverse andere diersoorten die de ontwikkelingsgang binnen het bcgrazingsobject beïnvloeden.
Alleen bij de rol van konijnen staan we even stil. Gezien de aantallen waarin
zij in het gebied voorkomen, vormen zij na de pony's verreweg de belangrijkste factor. Daarnaast spelen echter ook mollen, muizen, mestkevers, regenwormen en vele andere diersoorten, ieder op hun eigen wijze, een bepaalde
rol. Daarom worden de activiteiten van een aantal van deze diersoorten ookregelmatig in kaart gebracht (Van de Laar & Slim, 1979).
Uit onderzoek naar de rol van konijnen blijkt dat deze dieren bij hun voedselkeuze selectief te werk gaan. Zowel wat plantensoorten als wat gedeelten van
de planten betreft verschilt hun dieet van het menu van de pony's; de konijnen beginnen alshet ware hun werk waarde pony's opgehouden zijn. Hun activiteit blijkt echter, juist zoals in het geval van de pony's, niet overal in het
terrein gelijk te zijn. Dit isvastgesteld door vanaf 1975 regelmatig op ongeveer
dertig vaste monsterpunten de konijnekeutels te tellen. Uit de gevonden aantallen keutels kan bepaald worden hoe het aantal konijnen en daarmee dus
hun 'graasdruk' van plaats tot plaats varieert; bovendien kan het aantalsverloop door het jaar heen bepaald worden.
Niet alleen voedselkeuze, graasdruk en bemesting, maar ookrttoor konijnen
uitgevoerde grondverzet (het graven naar plantewortels in de winterperiode en
het graven van holen) iseen belangrijke factor bij de ontwikkeling van flora en
vegetatie. Door deze activiteiten wordt de bodem op vele plaatsen omgewoeld. Eenjarige akkeronkruiden (zoals melganzcvoet, vogelmuur, knopherik
en zwaluwtong), gewend aan dit type 'onrust', kunnen daardoor iederjaaropnieuw tot ontwikkeling komen. Om inzicht te verkrijgen in de omvang van de
invloed van konijnen wordt hun doen en laten nauwgezet gevolgd. Uit de
jaarlijkse kartering van de bewoonde konijneholen (prima te doen na sneeuwval) blijkt dat vergeleken met de beginjaren van het begrazingsbeheer het aantal holen op de voormalige akkers sterk is toegenomen (winter 1973/74: 5per
ha.; winter 1976/77: 10 per ha).
De sinds 1972 optredende ontwikkeling in het begraasde gebied draagt bij aan
een geleidelijk grotere betekenis van Cranendonck voor een aantal diergroepen, onder meervoor de vogels. Zo zoeken in dewinter grote aantallen kramsvogels en koperwieken hun voedsel in het terrein, 's zomers worden dikwijls
vele foeragerende zwaluwen en gierzwaluwen uit de naburige dorpen waargenomen. Heel direct profiteren enkele holebroeders onder de vogels als tapuit
en holeduif van de voortgaande verbreiding van konijneholen op de voormali-
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gelandbouwgronden. De toegenomen afwisseling in hoogte en bedekking van
de vegetatie bevordert de variatie aan insektesoorten (veldkrekel) en de aantallen waarin zij voorkomen. Naast de zaadeters vinden ook de insektenetende
vogelsoorten dus in toenemende mate broedgelegenheid en voedsel. De grote
aantallen konijnen en de rust lokken buizerd en havik als broedvogel aan; torenvalk en steenuil zoeken hun prooi meer onder de muizen (zoals bosmuis,
veldmuis en bosspitsmuis) en onder diverse soorten mestkevers, die mede zorg
dragen voor de vertering van ponymest en konijnekeutels. De in het begraasde
terrein heersende rust iswaarschijnlijk ookvan doorslaggevend belang voor het
broeden van de wulp. Af en toe gebeurt het dat de argeloze bezoeker van het
gebied verrast wordt door een ontmoeting met bijzondere soorten. Zo vertoefde in de zomer van 1977 enkele weken een steppearend in het gebied, die het
regelmatig aan de stok kreeg met de aanwezige buizerds. En in het voorjaar
van 1980 verbleef er tijdelijk een groep kraanvogels. De naam voor het reservaat is dus nog niet zo slecht gekozen.

4 Besluit
De ontwikkelingen in het natuurreservaat geven tot nu toe reden tot optimisme. Negen jaar na het begin van het begrazingsexperiment zijn we al aardig gevorderd met de verwezenlijking van de belangrijkste doelstelling: vermindering van de voedselrijkdom vande landbouwontginningen op de hogere
zandgronden. Een gedeelte van de landbouwgronden die via de ruilverkaveling een reservaatbestemming hebben gekregen, is echter nog niet pachtvrij.
Deze gronden zijn gelegen tussen het begraasde terrein en de Groote Heide en
grenzen dus direct aan het beekje; zij worden momenteel nog intensief bewerkt en bemest.
Wel zijn de landbouwgronden tussen het begraasde terrein en het voormalige
Goor kortgeleden uit cultuur genomen. Het Goorgemaal, in 1957 in gebruik
gesteld om het nieuw ontgonnen gebied droog te houden, heeft bij die gelegenheid zijn afwaterende functie voor deze gronden verloren. Waarschijnlijk
zullen deze jonge ontginningen over niet alte lange tijd definitief onder water
gezet worden, zodat er zich weer een moeras zal kunnen ontwikkelen. Om de
uitgangspositie zo gunstig mogelijk te maken zou eerst de door bemesting
vruchtbaar geworden bovenlaag (de bouwvoor) moeten worden afgevoerd.
Hiermee kan het ontstaan van een ongewenste soortenarme en ruige begroeiing worden voorkomen. Er bestaat goede hoop dat ook de resterende, nu nog
bij de landbouw in gebruik zijnde gronden over niet al te lange tijd bij het natuurgebied gevoegd kunnen worden. Of ook daar dan een begrazingsbeheer
zal worden ingesteld, is op dit moment nog onzeker.
Onlangs ishet RIN begonnen met een landschapsecologisch onderzoek in een
gebied van ongeveer 1400 ha met het CRM-reservaat als kern. De samenhang
van de verschillende landschapselementen in het gebied wordt onder-
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zocht en de betekenis van die samenhang voor de flora en defauna. Ook deresultaten van dat onderzoek zullen zeker bijdragen aan een gericht herstel en
verdere ontwikkeling van natuur en landschap in de Baronie Cranendonck.
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