V o o r z i c h t i g h e i d m o t t o bij
begrazingsevaluatie van broedvogels
Ir. T. van der Niet
Abel Tasmanlaan 5a
2803 GH Gouda

Toen ik eens aan een docent vertelde dat ik het onderzoek waar ik mee bezig was
complex vond, reageerde hij verbaasd: "Maar natuurlijk, simpel onderzoek is geen
goed onderzoek." Ook bij het uitvoeren van de begrazingsevaluatie voor broedvogels
in Meijendel moest ik vele valkuilen vermijden om het wetenschappelijk onderzoek
zuiver en betrouwbaar te houden. Hieronder volgt een verslag daarvan, waarbij
naast de gevolgde methode ook de resultaten ruim de aandacht krijgen.
Iedere onderzoeker moet ervoor waken om te snel conclusies te trekken uit bepaalde
resultaten. Toch is het vaak aanlokkelijk, niet in de laatste plaats uit honger naar
publiciteit, gegevens van eigen onderzoek meer te laten zeggen dan ze eigenlijk zouden mogen. Dat geldt ook voor het vele begrazingsonderzoek in Meijendel. Van alle
kanten komen geluiden tot de beheerder als het gaat om de effecten van de grazers
op allerlei natuudijke processen in het duin. De een denkt dat de rietvogels geen
kans van ovedeven meer hebben omdat de paarden het riet opvreten, de ander
hoort geen nachtegalen meer zingen omdat de nesten vertrapt worden terwijl een
derde verheugd is dat een bepaald plantje weer terugkomt. Om het bewijs te leveren
dat inderdaad begrazing de gesignaleerde veranderingen kan verklaren, valt helemaal niet mee. In veel gevallen is dit zelfs onmogelijk. Vaak laten de gegevens en
een gekozen onderzoeksopzet het niet toe om zo'n verregaande uitspraak te doen.
Dat gold ook voor de begrazingsevaluatie van de broedvogels in Meijendel.

—

Evaluatie

De begrazingsevaluatie in Meijendel bestaat uit vele onderdelen waar onderzoek
naar broedvogels slechts deel van uitmaakt. De andere onderdelen die geëvalueerd
worden binnen dit kader, als het gaat om het effect van begrazing, zijn: landschapsstructuur, vegetatie, paddestoelen, konijnen, kleine zoogdieren, muizen, zandhagedis, dagvlinders, rode bosmier en menselijke beleving (van der Hagen 1996). De
begrazing in Meijendel is vanaf september 1990 gefaseerd geïntroduceerd om dynamische processen weer op gang te brengen (zie figuur 1 voor geografische ligging
van de begraasde gebieden). Deze processen, zoals verstuiving, kregen geen kans
meer omdat het duin was dichtgegroeid. De oorzaken hiervan zijn extreme vastlegging van open zand [1], minimalisering van de konijnenpopulatie door de ziektes
Myxomatose en VHS [2] en atmosferische depositie van nutriënten die snelgroeiende,
algemene grassoorten een voorsprong gaf in de concurrentiestrijd ten opzichte van
specifieke soorten van open duingraslanden [3]. Toen de begrazing werd geïntrodu-
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Figuur 1. Ligging van de begraasde gebieden (gearceerd) en de kavelindeling waarbij de genummerde kavels in de analyse zijn betrokken.

ceerd zijn voor de te evalueren natuurlijke parameters doelstellingen geformuleerd.
De doelstelling voor de broedvogels luidde als volgt: "Voor de fauna is de verwachting dat de variatie toeneemt, met name voor (...) vogelsoorten die gebonden zijn
aan de overgang van lage naar hoge vegetaties" (ten Haaf 1990). Om deze doelstelling na tien jaar te onderzoeken werd de volgende probleemstelling geformuleerd:
"Zijn er - gedurende tien jaar begrazing - verschillen in de ontwikkeling van het aantal broedvogelterritoria tussen een begraasd en een onbegraasd gebied van
Meijendel opgetreden?" Daarnaast is ook gekeken naar het verloop van het aantal
soorten in het begraasde en onbegraasde gebied. De probleemstelling gaat niet in
op het directe effect van begrazing op broedvogels in het algemeen, of aantallen
territoria of soorten in het bijzonder. De beschikbare gegevens (broedvogeltellingen)
en gekozen onderzoeksopzet zijn daartoe niet adequaat.
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—

Aanpak

Om de gestelde probleemstelling bevredigend te kunnen beantwoorden werd een
onderzoeksmethode opgezet die nauwkeurig staat beschreven in van der Niet
(2001). Navolgend zullen kort de belangrijkste zaken eruit gelicht worden: voor het
tellen van broedvogels is Meijendel opgedeeld in zogenaamde kavels. Voor een
goede vergelijking van een begraasd en onbegraasd gedeelte van Meijendel moesten
uit beide gebieden zoveel mogelijk kavels gekozen worden. Getracht wordt om
Meijendel ieder jaar gebiedsdekkend te inventariseren maar dat lukt meestal niet.
Daarom kwam het voor dat sommige kavels onvoldoende geïnventariseerd bleken
om betrokken te kunnen worden in de analyse. Tenslotte moest ook nog rekening
gehouden worden met andere factoren dan begrazing, die van invloed kunnen zijn
op de aantalsontwikkeling van broedvogels. Als deze een te grote rol speelden in
een bepaald kavel kon zo'n kavel ook niet betrokken worden in de analyse.
Uiteindelijk zijn de kavels overgebleven waarin bij figuur 1 het kavelnummer staat
weergegeven. De keuze voor deze kavels is het resultaat van een zo goed en nauwkeurig mogelijk opgezet onderzoek. Er is gestreefd naar keuze van twee gebieden
die zoveel mogelijk op elkaar lijken. Het mag duidelijk zijn dat er altijd verschillen
overblijven. Dat is nu eenmaal het resultaat van wetenschappelijk onderzoek dat
wordt toegepast op een dynamisch geheel als de levende natuur. De zeereep is overigens buiten beschouwing gelaten omdat deze nergens begraasd wordt door huisvee.
De beschikbare vogeltellingen bestaan uit aantallen broedterritoria per jaar per kavel
voor iedere in het gebied voorkomende vogelsoort apart. Uiteindelijk kon een dataset worden samengesteld voor het totale begraasde als ook voor het totale onbegraasde gebied, waarin de aantallen broedterritoria per jaar per soort beschikbaar
waren. Zo kon een geschikte vergelijking van aantallen in de loop van de tijd
gemaakt worden tussen de twee gebieden. Dit is gedaan voor de 35 in het onderzoeksgebied meest talrijke soorten (tabel 1). Dit betekende dus dat 73 van de 108
aanwezige soorten buiten de analyse gelaten zijn, omdat ze in te lage aantallen
voorkwamen om daarover statistisch verantwoorde uitspraken te kunnen doen.
Tenslotte is gekeken naar het vedoop van het aantal soorten in het begraasde en
onbegraasde gebied.
Tabel 1. De 35 meest abundante soorten.
Bosrietzanger
Braamsluiper
Dodaars
Ekster
Fazant
Fitis
Fuut
Gekraagde roodstaart
Goudvink
Grasmus
Heggemus
Houtduif

Kauw
Kleine karekiet
Kneu
Koolmees
Krakeend
Kuifeend
Meerkoet
Merel
Nachtegaal
Pimpelmees
Rietgors
Roodborst

Staartmees
Tafeleend
Tjfitjaf
Tuinfluiter
Vlaamse gaai
Waterhoen
Wilde eend
Winterkoning
Zomertortel
Zwarte kraai
Zwartkop

Kneu
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De gestandaardiseerde methode die in heel Nederland wordt toegepast om broedvogels te tellen (het Broedvogel Monitoring Project) kwam in Meijendel in 1985 goed
van de grond. Dit is dan ook de start van de onderzoeksperiode. De begrazing is pas
in september 1990 ingezet. Daardoor kan gesteld worden dat heel Meijendel tussen
1985 en 1990 onbegraasd was (de tellingen vinden voornamelijk in het voorjaar
plaats, 1990 was in het voorjaar dus nog onbegraasd!). De verwachting is dan ook
dat in deze periode geen verschil optreedt in aantalsontwikkeling tussen de twee
gebieden. Eventuele verschillen die door begrazing worden veroorzaakt, kunnen pas
vanaf 1991 optreden. Om die reden zijn twee tijdsintervallen te onderscheiden bij
het onderzoek: 1985-1990 en 1991-1999. De verschillen in aantallen broedterritoria
in beide gebieden zijn - voor zowel aantallen per soort als aantallen soorten - voor
beide tijdsintervallen statistisch getoetst. Voor de aantallen per soort is dit gebeurd
met behulp van het computerprogramma TRIM (TRends St Indices for Monitoring
data), zie ook Pannekoek St Van Strien (1998). Voor de aantallen soorten is de toegepaste methode een multipele regressie analyse (mond. med. Calame)

Uitkomsten
Voor een compleet overzicht van de resultaten met bijbehorende figuren en tabellen
wordt verwezen naar van der Niet (2001). Hieronder zullen alleen de belangrijkste
resultaten worden samengevat: Het aantal soorten in het onbegraasde gebied is

Tabel 2. De 13 soorten die zich tussen 1991 en 1999 in het begraasde gebied relatief positief ontwikkelden ten
opzichte van het onbegraasde gebied. De p-waarde verwijst naar de uitkomst van de WALD-test. Voor de gemerkte
soorten (*) was het verschil significant (bij p<0,05).
Soort

P

Soort

P

Soort

P

Kauw*
Ekster*
Wilde Eend*
Houtduif*
Vlaamse Gaai*

0,0007
0,0024
0,0065
0,0230
0,0230

Tafeleend
Zwarte Kraai
Roodborst
Waterhoen

0,1200
0,1400
0,4400
0,6500

Fuut
Koolmees
Meerkoet
Gekr. Roodstaart

0,6800
0,7500
0,8200
0,8300

Tabel 3. De 22 soorten die zich tussen 1991 en 1999 in het begraasde gebied relatief negatief ontwikkelden ten
opzichte van het onbegraasde gebied. De p-waarde verwijst naar de uitkomst van de WALD-test. Voor de gemerkte soorten (*) was het verschil significant (bij p<0,05).
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Soort

P

Soort

P

Soort

P

Kleine Karekiet*
Kneu*
Nachtegaal*
Fitis*
Fazant
Rietgors
Goudvink
Merel

0,002
0,007
0,013
0,043
0,066
0,073
0,091
0,099

Krakeend
Tjiftjaf
Grasmus
Tortelduif
Bosrietzanger
Staartmees
Dodaars

0,130
0,180
0,190
0,270
0,280
0,440
0,490

Winterkoning
Heggemus
Kuifeend
Pimpelmees
Braamsluiper
Tuinfluiter
Zwartkop

0,520
0,590
0,630
0,680
0,760
0,880
0,960

zowel voor als na 1991 hoger dan in het begraasde gebied. In het begraasde gebied
neemt het aantal soorten na 1991 af ten opzichte van de periode ervoor. Dit verschil
is echter niet significant. In figuur 2 staat het aantal soorten van zowel begraasd als
onbegraasd gebied uitgezet tegen de tijd.
In tabel 2 staan de soorten weergegeven die zich tussen 1991 en 1999 in het
begraasde gebied beter ontwikkelden dan in het onbegraasde gebied. Voor de soorten Kauw, Ekster, Wilde eend. Houtduif en Vlaamse gaai was het verschil zelfs significant (p<0,05). In tabel 3 staan de soorten weergegeven die zich in het begraasde
gebied juist slechter ontwikkelden dan in het onbegraasde gebied. Voor de soorten
Kleine karekiet. Kneu, Nachtegaal en Fitis was dit verschil ook significant (p<0,05).

—

Discussie

Het feit dat het aantal soorten in het begraasde gebied niet toenam, maar (hoewel
niet significant) zelfs afnam, geeft aan dat de doelstelling van de begrazing voor de
broedvogels niet gehaald is. Bovendien lijkt het in tegenspraak met de (inter)nationale literatuur. Het is namelijk zo dat in Meijendel de vegetatiestructurele diversiteit in
het begraasde gebied is toegenomen (van der Hagen 1996). Dit zou een randvoorwaarde moeten zijn voor een hogere diversiteit aan vogels (o.a. Karr & Roth 1971;
Phillipona e.a. 1983).
Hoe kan begrazing nu eventueel in verband worden gebracht met de geconstateerde
verschillen? Ten eerste moet dan duidelijk zijn dat de verschillen tussen 1991 en
1999 het gevolg zijn van een verschuiving ten opzichte van de periode 1985 en
1990. In de tabellen 4 en 5 is weergegeven welke soorten zich tussen 1985 en 1990
beter, respectievelijk slechter ontwikkelden in het begraasde gebied ten opzichte van
het onbegraasde gebied. Wat dan opvalt is dat bijvoorbeeld de kraaiachtigen zich
tussen 1985 en 1990 nog slechter ontwikkelden in het begraasde gebied dan in het
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Figuur 2. Het aantal soorten in begraasd en onbegraasd gebied tussen 1985 en 1999.
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Tabel 4. De negen soorten die zich tussen 1985 en 1990 in het begraasde gebied relatief positief
ontwikkelden ten opzichte van het onbegraasde gebied. De p-waarde verwijst naar de uitkomst van
de WALD-test. Voor de gemerkte soorten (*) was het verschil significant (bij p<0,05).

Soort

Soort

Gekr. Roodstaart* 0,022
Fuut
0,140
Krakeend
0,580

Waterhoen
Wilde Eend
Grasmus

Soort
0,580
0,700
0,720

Merel
Tafeleend
Rietgors

0,790
0,830
0,960

Tabel 5. De 26 soorten die zich tussen 1985 en 1990 in het begraasde gebied relatief netgatief ontwikkelden ten opzichte van het onbegraasde gebied. De p-waarde verwijst naar de uitkomst van de
WALD-test. Voor de gemerkte soorten (*) was het verschil significant (bij p<0,05).
Soort

P

Soort

P

Soort

P

Dodaars*
Kauw*
Pimpelmees*
Zwartkop*
Staartmees*
Braamsluiper*
Roodborst
Tortelduif
Ekster

0,0007
0,0018
0,0040
0,0130
0,0190
0,0400
0,0690
0,0720
0,0810

Nachtegaal
Koolmees
Tjiftjaf
Fitis
Heggemus
Kuifeend
Vlaamse Gaai
Zwarte Kraai
Meerkoet

0,1200
0,1400
0,1600
0,2000
0,2100
0,2800
0,2900
0,3000
0,3900

Goudvink
Kleine Karekiet
Bosrietzanger
Winterkoning
Tuinfluiter
Kneu
Houtduif
Fazant

0,4600
0,5400
0,5600
0,6500
0,6900
0,7200
0,7700
0,9500

onbegraasde gebied (hoewel niet significant) terwijl dat in de periode 1991-1999
omgedraaid is. Alleen voor de Zwarte kraai was het verschil tussen 1991 en 1999
niet significant. De rietvogels hebben ook een verschuiving doorgemaakt. Zij ontwikkelden zich voor 1991 beter (Rietgors) in het begraasde gebied dan in het onbegraasde gebied, of in ieder geval minder slecht (Kleine karekiet, Bosrietzanger) dan
erna. Datzelfde geldt voor de bodembroeders of soorten die vlakbij de bodem broeden (Grasmus, Kneu, Fitis, Nachtegaal). Tenslotte is er ook bij sommige trekvogels
zoals Gekraagde roodstaart, Fitis, Kleine karekiet en Nachtegaal van een evidente
verschuiving sprake.
Uit het bovenstaande blijkt dat niet alleen significante soorten bij de interpretatie
zijn betrokken. Strikt gezien zijn dit de enige soorten waarover harde uitspraken
gedaan kunnen worden. In het geval van de rietvogels bijvoorbeeld geldt dit in het
traject 1991-1999 alleen voor de Kleine karekiet. Als echter de soortgroepsgenoten
zich in dezelfde tabel manifesteren kan dit wijzen op een gezamenlijke ontwikkeling.
Het kan eenvoudigweg geen toeval zijn dat bijvoorbeeld al de rietvogels zich slechter
ontwikkelen in het begraasde gebied dan in het onbegraasde gebied.
Nu duidelijk is dat voor de kraaiachtigen, rietvogels, bodembroeders en trekvogels
sprake is van een verschuiving in het traject 1991-1999 ten opzichte van de periode
1985-1990 kan voorzichtig gezocht worden naar oorzaken voor de resultaten.
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Wat de kraaiachtigen betreft: zij vertonen een opmerkelijke overeenkomst in voedselecologie. Alle vier de soorten (Ekster, Kauw, Vlaamse gaai en Zwarte kraai) zijn min
of meer alleseters. De mogelijke oorzaak dat deze soorten het in het begraasde
gebied beter doen, zou kunnen liggen in het feit dat ze van de mest van het vee profiteren. Dat kan direct zijn door consumptie maar ook indirect door predatie op
organismen die van die mest leven.
Uit het veld bleek dat veel waarnemers vermoedden dat de stand van de rietvogels
achteruit ging omdat het vee het riet opvrat. Ook uit een luchtfotoanalyse blijkt dat
de oppervlakte rietland ten tijde van de begrazing in het begraasde gebied achteruit
is gegaan in de tijd terwijl die in het onbegraasde gebied gelijk is gebleven of zelfs is
toegenomen. Alles wijst dus in de richting van een begrazingseffect op de rietvogels.
Nader onderzoek moet echter trachten een dergelijk causaal verband aan te tonen.
Dat geldt ook voor de soorten die op of vlak boven de bodem broeden. Het zou
kunnen dat het vee de ondergroei van de struwelen aantast waardoor deze vogels verstoord worden, of geen voedsel kunnen vinden (denk aan Nachtegaal en brandnetels!).
De mogelijke theorie die schuilgaat achter de gesignaleerde verschillen voor trekvogels ligt wat minder voor de hand. Het zou kunnen dat trekvogels, in tegenstelling
tot standvogels, een grotere keuzemogelijkheid hebben wat betreft broedgebied
omdat ze minder honkvast zijn bij de terugkeer uit het overwinteringgebied. Het ligt
dan voor de hand dat trekvogels een gebied kiezen waarin de kans om te ovedeven
en zoveel mogelijk gezonde nakomelingen voort te brengen het grootst is. Dat doen
standvogels ook wel maar zij hebben wellicht minder te kiezen. De trekvogels beginnen steeds weer als een tabula rasa terwijl de uitgangspositie van de standvogels
niet zo vrij is. Als het begraasde gebied dan op de een of andere manier negatief is
beïnvloed door begrazing zullen trekvogels mogelijk eerder voor het optimalere
onbegraasde gebied kiezen dan voor het 'beschadigde' begraasde gebied.
Het gebruik van soorten die in lage aantallen voorkomen wordt in het onderzoek ter
discussie gesteld. Het gaat hierbij vaak om (plaatselijk) zeldzame soorten die op de
Rode Lijst voor beschermde diersoorten voorkomen, IKC-doelsoort' zijn of zogenaamde Regionaal Belangrijke soort^ zijn. Soorten die in lage aantallen voorkomen,
zijn niet geschikt voor het doen van statistisch harde uitspraken. Iets waar goed
wetenschappelijk onderzoek wel om vraagt. Bovendien kunnen de beperkende factoren voor zeldzame soorten anders zijn dan voor soorten die een hoge verzadigingsgraad hebben in een gebied, zodat interpretatie moeilijk wordt. Niet alleen met
soorten die in lage aantallen voorkomen, moet voorzichtig worden omgesprongen,
ook met kleine gebieden. Uit het onderzoek bleek dat binnen zowel het totale
begraasde als het totale onbegraasde gebied, individuele kavels een afwijkend beeld
vertoonden in de ontwikkeling van sommige soorten. Daarom is het van belang zo
groot mogelijke gebieden te kiezen voor dit soort analyses.
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En nu verder...?
Kan nu iets gezegd worden over de effecten van begrazing? Strikt gezien niet. Dat is
namelijk niet onderzocht. Er is alleen onderzoek gedaan naar de aantalsontwikkeling
van broedvogels in een begraasd en onbegraasd gebied van Meijendel. Toch wijzen
sommige resultaten wel in de richting van begrazing. Gesteld kan worden dat in
ieder geval (nog) niet aan de doelstelling is beantwoord. Helaas zijn echter de soorten die waarschijnlijk het meeste van de begrazing zouden profiteren niet in de analyse betrokken omdat ze in te lage aantallen voorkwamen (bijvoorbeeld Tapuit en
Veldleeuwerik).
Eens te meer is ook nu weer gebleken dat wetenschappelijk onderzoek niet alleen
een vraag beantwoordt, maar vooral ook nieuwe vragen oproept: waarom waren er
toch verschillen in aantalsontwikkeling voor de instelling van begrazing? Wat zijn de
oorzaken van de gesignaleerde verschillen? Hoe groot moet een gebied zijn om dit
soort onderzoek verantwoord te kunnen uitvoeren? Hoe kunnen Rode Lijstsoorten
toch worden gebruikt bij het evalueren van beheersmaatregelen? Vragen die zomaar
niet in een korte tijd beantwoord kunnen worden en waar veel puzzelwerk voor
nodig is. Maar is dat juist niet de uitdaging voor ons, onderzoekers?
Ir. T. van der Niet is in het kader van de studie Biologie te Wageningen Universiteit
als stagiair werkzaam geweest bij het Duinwaterbedrijf Zuid-Holland te Katwijk tussen
maart en december 2000.
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Noten

1 Soorten die door het Informatie- en Kenniscentrum Natuurbeheer zijn aangewezen en waar het
beleid zich op richt.
2 Soort waarvoor de regio volgens Duinwaterbedrijf Zuid-Holland (2000) een bijzondere functie
vervuld.
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