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L,"Probleemstelling

1. PROBLEEMSTELLING

Om de natuurwaarden in stand te houden, wordt in Vlaanderen steeds vaker begrazing toegepast.

Hiermee volgen beheerders een internationale trend in het natuurbehoud: het inzetten van grote

grazers als middel om tot een rijk gestructureerd natuurgebied te komen waar tal van organismen de

gepaste milieucondities kunnen vinden. Het is tevens een poging om meer natuurlijke vorÍnen van

beheer toe te passen over grotere oppervlakten. Men mag zich dan ook verwachten aan het optreden

van heel wat spontane processen in het terein. Toch dient het terrein vaak nog geschikt te worden

gemaakt (door inrichtings- of startbeheer) voor begrazing. Dan kan ook begrazing zelf als

natuurwaarde worden erkend.

Een evaluatie van de beheerseffecten en -resultaten ten opzichte van de gestelde beheersdoelen is

een noodzaak om de inspanningen van het natuurbehoud maatschappelijk te kunnen verantwoorden.

Dit geldt voor alle beheersvormen, maar zeker ook voor begrazingsbeheer. Bovendien zou begrazing

wel eens een middel kunnen zijn om beheerskosten te drukken. Het laat verder een integrerend

beheer tussen diverse natuurgebieden toe.

Doordat deze beheersvorïn pas sinds kort op grotere schaal wordt toegepast en nog steeds

uitbreiding neemt, bestaat er in Vlaanderen relatief weinig ervaring wat betreft de voorspelling van

de effecten van begrazing in de diverse natuurgebieden. Ook ontbreekt nog elk algemeen overzicht

van waar begrazing zoal plaatsvindt. In dergelijk kader is dit onderzoek sterk aangewezen.

K.U.Leuven, Laboratorium voor Bos, Natuur en Landschap
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Methodologische uitwerking van het project L,"
3. METHODOLOGISCHE UITWERKING VAN HET PROJECT

3.1 Opbou\il van een adressenbestand

ln deze eerste fase werd gepoogd een zo ruim mogelijk adressenbestand bijeen te kijgen van de

beheerders van terreinen met begrazingsbeheer. Zo werd contact opgenomen met welgekende

verenigingen als Natuurreservaten vzw., De Wielewaal, Stichting Limburgs Landschap, maar ook

met kleinere verenigingen. Deze laatste groep werd -na inkijken van de informatie bij de Bond Beter

Leefmilieu- schriftelijk en telefonisch gecontacteerd, om na te gaan welke eigen terreinbeheer

vervulden.

Vervolgens kon via een uitgebreide telefoonenquëte de doelgroep 'conservators van terreinen met

begrazingsbeheer' er worden uitgeselecteerd.

3.2 Algemene enquëte

Om een beeld te krijgen van de actuele situatie werd geopteerd voor het versturen van een 12-

bladzijdentellende enquëte (zie bijlage 1.2). Bij het ingaan van de maand april werden 137 enquëtes

verstuurd naar conservators van privé-terreinen en 9 naar de diensten Bos en Groen en Natuur van

AMINAL (Dienst Bos en Groen Oost-Vlaanderen had reeds telefonisch gemeld dat er geen

begrazingsprojekten waren in hun beheer). Finaal (september 1996) zijn 134 enquëtes (l 14 privé en l8
AMINAL) teruggestuurd en zijn er 125 in de databank verwerkt (zie bijlage 1.4) (enkele enquëtes

werden leeg teruggestuurd omwille van het ontbreken van begrazingsbeheer in het geviseerde terein).

3.3 Foto - enqu6te

Door de korte termijn voor de uitvoering van dit project was het onmogelijk om de vele terreinen te

bezoeken en een fotografische indruk ervan terug mee te brengen. Het omgekeerde kon wel door de

mensen een filmrolletje toe te sturen met de vraag een beeld van het terrein en enkele

begrazingseffecten te fotograferen. Dit laat bij herhaling toe om aan beheersevaluatie te doen (zie 6).

Door de wat late versturing (halfweg juni 1996) zijn nog niet alle filmpjes binnen, maar zijn er toch

al foto's van 75-80 gebieden. Een tweede oorzaak van de wat magere reactie is het niet versturen

van filmrolletjes naar de AMlNAl-afdelingen. Dit komt omdat slechts laat een duidelijk zicht was

op het aantal gebieden onder beheer (en de respectievelijke terreinbeheerders).

3.4 Opbouw van een databank

De bedoeling van een databank over begrazingsbeheer is om de verschillende gegevens over

begrazingsprojecten in natuurgebieden in Vlaanderen samen te brengen en op gebruiksvriendelijke

wijze beschikbaar te stellen voor elke geïnteresseerde.

3.4.1 definitie

Een relationele databank is een databank waar informatie opgeslagen is omtrent een bepaald

thema. Data worden ondergebracht in tabellen waartussen relaties worden gelegd. Dankzij deze

3K.U.Leuven, Laboratorium voor Bos, Natuur en Landschap



L"Methodologische uitwerking van het project

relationele band is het mogelijk informatie terug op te halen en naar vraagstelling in te delen

(Microsoft, 1994).

3.4.2 opbouw van een relationele databank

Een goed ontworpen databank moet op een vlotte wijze toegang geven tot de gewenste informatie.

De informatie die in de databank is opgeslagen wordt eerst per onderwerp ingedeeld en vervolgens

worden de relaties gelegd zodat de juiste informatie kan opgevraagd worden.

I . INFORMÀTTEVERZÀMELING

bepalen van de informatie die in de databank dient opgenomen te worden

2. SAMENBRENGtrN V*T\I PU NT'OBMATIE TN TABE,LLEN

de informatie wordt per onderwerp samengebracht en als tabel in de databank ingevoerd

3. BEP*.LEN VRN NU ONDERLTNGE RE.LÀTIf-S TUSSEN DE TÀEELLEN
voor elke tabel wordt nagegaan met welke andere tabellen er relaties bestaan en om welk type relatie het gaat

4. VEBBETEREN EN AÀNPÀ§sEN VÀN HtrT 0NTWERP

herhaaldelijk uitvoeren van zoekopdrachten en aanmaken van formulieren

5. UIWOE.REN VÀN OPDRACHTEN
complexere vraagstellingen oproepen en rapporten opmaken

Figuur 3.1 : De verschillende stappen die gevolgd worden bij de opbouw vsn een relationele databank

3.4. 2. I info rmat iev e rzame lin g

Tijdens deze fase wordt bepaald welke informatie in de relationele databank dient opgenomen te
worden. Met de informatie die opgeslagen zal worden in de databank dient men een beeld te krijgen
van het begrazingsbeheer in de diverse natuurgebieden in Vlaanderen.

3.4.2.2 samenbrengen van informatie in tabellen

De informatie wordt opgesplitst in drie niveaus binnen de relationele databank :

. algemene gegevens (A-Tabellen)

K.U.Leuven, Laboratorium voor Bos, Natuur en Landschap 4



Methodologische uitwerking van het project

o gebiedsgegevens(G-Tabellen)

. gegevens op het niveau van begrazingseenheden (B-Tabellen).

Uiteindelijk zljn 49 tabellen in de databank opgenomen (zie bijlage 1.4)

3.4.2.3 bepalen van de onderlinge relattes tussen de tabellen

Om relaties tussen de verschillende tabellen te kunnen leggen, is de aanduiding van één of meerdere

primaire sleutels of indexen noodzakelijk.
r primaire sleutel : één of meerdere velden binnen een tabel die op een unieke wijze elk record in

één (of meerdere) velden herkent; kan geen nulwaarde zijn

o index : door een index te creeëren voor een veld binnen een tabel laat je toe dat zoekacties voor

bepaalde recors sneller verlopen; in tegenstelling tot een primaire sleutel dienen de data voor een

geindexeerd veld niet uniek te zijn.

Er bestaan 3 categorieën relaties tussen twee tabellen:

e l-l relatie

r l-veel relatie of veel-l relatie

o veel-veel relatie.

Deze laatste categorie is niet hanteerbaar binnen het MS-ACCESS databanksysteem, maar kan

omgezet worden in een dubbele l-veel relatie door het tussenvoegen van een extra tabel.

Tussen de 49 tabellen in de databank zijn de volgende relaties gelegd (Figuur 3.2)

3.4.2.4 verbeteren en aanpassen van het ontwerp

Om de werking van de relationele databank te testen, werden een aantal analyses uitgevoerd op de

gegevens. Dit is ondermeer mogelijk door het uitvoeren van zoekopdrachten en het aanmaken van

een aantal formulieren.
. Zoekopdrachten ('Queries') : een 'query' is een vraag omtrent een serie data binnen de databank,

m.a.w. je definieert een aantal criteria waaraan opgeslagen gegevens dienen te voldoen
r Formulieren ('Forms') : een 'form' is een gebruiksvriendelijke manier om een tabel in te vullen, te

veranderen en/of te bekijken (Microsoft, 1994).

5K.U.Leuven, Laboratorium voor Bos, Natuur en Landschap
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Figuur 3,2 : de onderlinge relaties binnen de opgestelde databank
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L,"Mcthodologischc uitwerking van het project

Met zoekopdrachten kan Íren gegpvens uit tabellen op vcrschillende wijzcn bevragen. De wdze

waarop de zockopdracht wordt opgebouwd bepaalt de gegevens die kunnen opgcrnaagd worden.

Door diverse Í€eksen vragen tc stellen waarop rnen het antwoord reeds kent, kan men nagaan of de

daÍabar* conect wend opgebouwd.

Door gr,bruik te rnaken yan oen 'form' om tabellen in te vullcn, bespaart npn zich hecl wat typwerk
en bcgaat ren mindcr snel tyryfouten (nrcn sclecteert waarden uit oen vooraf gemaatre lijst). Verdcr
worden problenrn vermeden die te maken hebbcn met het nia-herkennen van overcenkomstige
gegevens (sleutels).

3.4.2.5 uitvoeren van opdrachten

Na de voorafgaande testperiode kunnen complexere zoekopdrachten wordcn opgevraagd cn lunnen
finaal ÍappoÍten worden opgesteld. Enkel op deze manier kunncn dc laatstc fourcn uit het
progrÍmma worden vcrwijdcrd.

7K.UJ,cuven, I-aboratorium voor Bos, Natuur cn Landschap



tr Algemeen overzicht van graslandbeheer

4. ALGEMEEN OVERZICHT VAN GRASLANDBEHEER

4.1 DeÍinitie "Graslanden"

Graslanden zijn vegetaties waarvan meerjarige grassoofren het uitzicht bepalen, soms samen met
andere grasachtige planten als zeggen of russen en typische kruiden als boterbloemen, Echte
koekoelcsbloem, Pinksterbloem en Dotterbloem. Door de ruime variatie in milieufactoren bestaan er
natuurlijk heel wat verschillende graslandtypes met een grote verscheidenheid aan planten en

dieren (Verlinden et al., 1989).

4.2 Indeling Yan graslanden

Er bestaat nog geen conscensus over de indeling van de diverse graslandtypes. Over het algemeen
beperkt men zich tot een pragmatische behandeling. Uit een literatuurstudie blijken de volgende drie
indelingen gangbaar:

. near beheer weiland (Engels raaigras, Kamgras, Madeliefje, Gewone paardebloem)

hooiland (Echte koekoeksbloem, Margriet)

hooiweide: grasland dat veelal eerst gehooid wordt en vervolgens nabeweid

wisselweide: grasland dat afwisselend gehooid en beweid wordt

. naarwaterhuishouding kalkgrasland (beheer)

natte bemeste weilanden

vochtige bemeste weilanden

vochtige lichtbemeste weilanden

droge, zure graslanden (heischrale graslanden)

natte, zure graslanden (natte schraallanden)

bloemrijke hooilanden

. naar vegetatrctype blauwgrasland

dotterbloemhooiland

kleine zeggengrasland

glanshaverhooiland

kamgrasweide

zilverschoongraslanden

droge voedselarme graslanden

heischrale graslanden

duingraslanden

schorren en slikken

Bij de indeling van de graslanden volgens beheer en waterhuishouding werd Verlinden et al. (1989)

gevolgd; de indeling naar vegetatietype werd overgenomen uit Graslandbeheer van van Tooren
(1995) waarbij weidevogelgrasland, ganzengrasland, landgoedgrasland en kleinschalig grasland uit
de lijst werden weggelaten en kwelders werd vervangen door de gekende schoren en slikken.

8K.U.Leuven, Laboratorium voor Bos, Natuur en Landschap



tr Algemeen overzicht van graslandbeheer

4.3 Beheer van graslanden

4.3. 1 Kort geschiedkundig overzicht

Oude vormen van graslanduitbating als beweiden en hooien of combinatievormen op dezelfde

percelen hebben zich in de loop der tijd sterk gewijzigd. Beheer waarbij meer voedingsstoffen
worden afgevoerd dan aangevoerd is slechts sporadisch in de huidige landbouwpraktijken overeind
gebleven. Restanten van het grasland dat deze verregaande wijzigingen niet heeft ondergaan,

bezitten nu een enorrne rijkdom aan planten - en diersoorten die in de natuurbehoudssector zeer

geliefd zijn (Verlinden et al., 1989).

Voor de rest treft men in Vlaanderen nog een gefragmenteerd systeem of partieel netwerk van

halfnatuurlijke landschappen. Om deze halfnatuurlijke levensgemeenschappen te bewaren worden
de vroegere agrarische praktijken terug ingevoerd onder vorrn van beheersmaatregelen (van Vessem

et al., 1989). Toch noodzaakt dergelijk beheer tot vergaande kunstgrepen (Poortinga,1992).

4.3.2 Actuele doelstellingen bij het graslandbeheer

De landbouwkundige doelstelling bij graslanduitbating is het produceren van voldoende

veevoeder van kwaliteit. Aandacht gaat daarbij vooral naar de voederwaarde en het eiwitgehalte
van een beperkt aantal grassoorten (b.v. raaigrassen).

Binnen het natuurbeheer in Vlaanderen verstaat men onder graslandbeheer, het bewaren van het

aantal soorten in levensgemeenschappen of de verhoging ervan. Het doen afnemen van de

biomassaproduktie is daarin geen doel op zich, maar slechts een middel om de kansen op

voorkomen en verbreiding van soorten te verhogen (Oomes, 1987).

- In het zuiver botanisch gerichte beheer wordt ervoor geijverd het strooiselaandeel te verminderen;

in de aldus beschikbare ruimte kiemen en vestigen zich nieuwe planten.

- In het faunistische beheer wordt juist veel belang gehecht aan het strooisel omdat in dit milieu de

meeste insekten, spinnen en kleine zoogdieren een levensruimte vinden (Verlinden et al., 1989).

a

o

o Verder bestaat de mogelijkheid van een samengaan met de landbouw. Uit een gering aantal

experimenten (Verlinden et al., 1989) blijkt dat met lage bemestingen van P en K, of van 40-80
kg N/Ha/Jaar, de vegetatie redelijk soortenrijk blijft of wordt; de produkie daarentegen blijkt
voor de landbouw nog interessant zodat dit een garantie voor een continu beheer betekent.

4.4 Beheersmaatregelen bij graslanden ten behoeve van het natuurbehoud

4.4.1 Korte toelichting bij de verschillende beheersmaatregelen

maaien : door de specifieke keuze van de maaifrequentie en het maaitijdstip wordt het

productieniveau, als de vegetatiestructuur van het grasland beinvloedt, met als doel het bekomen

van een soortenrijke vegetatie (van Vessem et al., 1989)

begrazen : het inscharen van vee (drie GVE per ha of minder) op het terrein om een structuur- en

soortenrijke vegetatie te bekomen

a

a
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o beweiden : valt te vergelijken met begrazing maar gekenmerkt door een hogere veebezetting (> 5

GVE/ha), en in tegenstelling tot begrazing (wegnemen van groene plantendelen) gericht op het

verschaffen van voedsel aan de dieren

o scheuren : vaneenrijten van de bodemstructuur waardoor de grond luchtiger wordt en vestiging van

zaailingen mogelijk wordt

,Í\

8Ídven aÍlappen akkers trcd bcwciding mcst aÍbranden aÍmaaicn aíplaggcn nicls doen

x x
spade-cÍfcct
(dirccle Íysischc en chemischc bcinvlocding van

(indircctc beinvlocding van

kap-eíÍccl
de bodcm)

Figuur 4.1 : Schematisch overzicht van de verschillende beheersmaaÍregelen (van Leeuwen, 1966)

e branden : om variatie in de vertikale en horizontale structuur van de vegetatie te behouden, werden

heidegebieden en kalkgraslanden plaatselijk afgebrand; het gevaar bestaat echter dat één of enkele

soorten gaat(n) domineren (van Vessem et al., 1989)

o plaggen : het oppervlakkig afsteken van strooisel of vegetatie om de onderliggende zaadbank te

activeren of om inwaaiende zaden de kans te geven te kiemen

. kappen : verwijderen van opslag en struweelvorming

. niets doen : men laat de natuur begaan

. bemesten : bij een te schrale vegetatie is een lichte bemesting noodzakelijk om een soortenrijke

vegetatie te behouden en/of om b.v. begrazingsbeheer verder toe te laten

K.U.Leuven, Laboratorium voor Bos, Natuur en Landschap l0
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a inzaaien : bij een te éénzijdige vegetatie wordt een gebied ingezaaid met een variatie aan

kruidensoorten; er bestaat enige kans tot floravervalsing

egaliseren, rollen en slepen : reliëfrijke gebieden afvlakken

begreppeling : graven van greppels om de ontwatering van het terrein te verbeteren

graven : voor delfstofuitbating of ontwatering worden putten, vijvers of sloten gegraven wat

nieuwe, open ontkiemingsplaatsen biedt

omvorming tot andere oecosystemen : b.v. omvorming van akkers tot weilanden, omzetting van

bos tot structuurrijk landschap (met bos, struweel, ruigte, grasland)

h 0 co?^

CO^l,^U
vOaía^

a

a

a

Bij een beoordeling van de verschillende beheersmaatregelen op hun verdiensten in het terrein, moet

men bedenken dat meerdere, zoniet alle technieken in verschillende landschapstypes worden

toegepast. De intensiteit en/of frequentie van de maatregelen bepalen het resultaat. Ikijgt het terrein

tijd om te recupereren of wordt het steeds gestoord in zijn ontwikkelingzodat een successie naar

houtige vegetaties onmogelijk wordt.

Welke maatregel uiteindelijk wordt toegepast is functie van de aard van het terrein, de doelstellingen

en de materiële en financiële mogelijkheden. Bovendien poogt de terreinbeherende groep het behoud

van halfnatuurlijke levensgemeenschappen te bekomen door bijsturing van de natuurlijke processen

en beinvloeding van de successie.

4.4.2 Y eranderde beheersopvattin g leidt tot begrazin gsbeheer

'Ten gevolge van toenemende beheerskosten is het niet langer verantwoord om 'het klassieke

mechanische en het manuele maai-brand-plag-beheer'toe te passen.

- -- -- ï-- ---
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Figuur 4,2 : Natuurlijke begrazingsecosystemen (Piek, l99l)
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Algemeen overzicht van begrazingsbeheer L
5. ALGEMEEN OVERZICHT VAN BEGRAZINGSBEHEER

5.1. Begrazingsbeheer op Vlaamse schaal

Om de natuurwaarden in stand te houden, wordt in Vlaanderen steeds vaker begrazing toegepast. In
de databank (verwerking van de post-enquëtes) zijn 125 gebieden verwerkt. Het vermoeden bestaat

echter dat er zo'n 180 begrazingsprojekten lopende zijn. Na berekening van de totale begraasde

oppervlakte voor 125 gebieden (1523,0683 ha) komt men tot een gemiddelde begraasde oppervlakte
per gebied van 12,18 ha. Omgerekend naar 180 gebieden betekent dit een oppervlakte van 2405 ha

(of 20 Vo van de oppervlakte van alle natuurgebieden in Vlaanderen). In volgend overzicht (Tabel

5.1) wordt duidelijk over hoeveel gebieden reeds gegevens bekend zijn (per provincie) en hoeveel

gebieden er vermoedelijk aanwezig zijn (per provincie).

Verwerkte'
enouëtes

Antwerpen
Limburg
Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen

38
it
29
ll
l6

67
4t
32
l3
27

Tabel 5.1 : Aantal begrazingsprojekten (verwerkt en gekend) per provincie

Sinds het invoeren van landbouwpraktijken in Europa komt begrazingsbeheer er voor. De massale

toepassing in natuurgebieden liet op zich wachten tot in de jaren 90. Uit gegevens van het

aanvangsjaar voor I 14 gebieden blijkt de geleidelijke toename aan begrazingsprojekten en de sprong

vanaf 1990 (Tabel 5.2).
Aanvanssiaar Aantal besinnende besrazinssproiekten

t974
1975

t976
t977
r 978
t979
1980
t98 I
t982
r983
1984
1985

I 986
1987

1988

1989

1990
199 I

t992
t993
t994
r995
t996
t997

I

0
I

0
I

2

2
0
I
0
2

5

I
I
5

4

7

9

l3
l0
t7
22
il
I

Tabel 5.2 : Aantal beginnende begrazingsprojekten perjaar
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Deze trend zal zich in de nabije toekomst zeker nog doorzetten, Eezien de opmerkelijke positieve
respons op de vraag naar uitbreidingsmogelijkheden. Conservators zien vooral mogelijkheden tot
uitbreiding van het begrazingsprojekt door in gebruiknemen van landbouwgronden of
natuurgebieden (tabel 5.3).

in gebruikname van landbouwgronden (gebruik of
aankoop)
in gebruikname van nabijgelegen natuurgebieden
na inrichtingsbeheer
na het sluiten van een beheersovereenkomst
andere
onbekend

3',1

59
20
t7
7

34

Tabel 5.3 : Belangrijkste vermelde uilbreidingsntogrlijAhcden Q7 verschitlende mogelijkheden, totaal : 172).

In tabel 5.4 wordt tenslotte aangegeven wie verantwoordelijk is voor het beheer in de vele gebieden

Tabel 5.4 : Uitvoerende beheersgroepen

5.2 De keuze voor het inzetten van vee in natuurgebieden kan verschillende
achtergronden hebben

. landschapsvisuele doelen: begrazing speelt een belangrijke rol bij het instandhouden van cultuur-
historische interessante landschappen

o behoud en verbetering van de huidige natuurwaarden: begrazing stimuleert de diversiteit in de

levensgemeenschappen binnen het gebied
o ontwikkelins van nieuwe natuurwaarden: extensieve begrazing biedt heel wat mogelijkheden op

het vlak van natuurontwikkeling, wat leidt tot een gevarieerde evolutie van de

levensgemeenschap met plaats voor natuurlijke processen
o financieel aspect: tenslotte zal in vele gevallen het aspect van de bescheiden kosten van

dergelijke vorïn van beheer van belang zijn (Wallis de Vries, 1989).

Dit blijkt ook duidelijk tot uiting te komen na bekijken van de vermelde doelstellingen (totaal: 834)
binnen de opgestelde databank. De belangrijkste doelstellingen zijn:

o bevorderen van faunistische diversiteit: soorten

o bevorderen van botanische diversiteit: beheer van graslandvegetaties

Procentueel beheer van door onderstaande

Wielewaal
Natuurreservaten vzw.
Eigendommen van de Vlaamse Gemeenschap

Stichting Limburgs LandschaP

Orchis
Durme vzw.
KVNS
Marien Ecologisch Centrum
Andere

4O Vo

32.8 7o

t5.2 Vo

7.27o
1.6 7o

0.8 7o

0.8 Vo

0.8 ?o

0.8 ?o
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Algemeen overzicht van begrazingsbeheer L
o bevorderen van variatie in vegetatiestructuur

. bevorderen van biodiversiteit

. natuurontwikkelingopvoormaligelandbouwgronden

. tegengaan van verbossing / openhouden van het landschap

. landschappelijke/cultuurhistorische overwegingen.

Het financiële aspect blijkt minder belangrijk te zijn, aangezien het slechts 20 x werd vermeld (zie

tabel5.5).

Tabel 5.5 : Overzicht van dc doelstellingen binnen de diverse begrazingsprojekten

afremmen van veenmosgro€i en mineralisatie van venige bodem
andere beheersvorm vergt teveel werk
begrazing is één van de belangrijkste natuurlijke processen in W-Eur. ecosystemen
begrazing van de derde snede gras die niet meer kan gedroogd worden (indien maaibeheer)
bevorderen van biodiversiteit
bevorderen van botanische diversiteit
bevorderen van botanische diversiteit : beheer van duingraslanden
bevorderen van botanische diversiteit : beheer van een parklandschap
bevorderen van botanische diversiteit : beheer van graslandvegetatiei
bevorderen van botanische diversiteit : beheer van heidevegetaties
bevorderen van botanische diversiteit : beheer van hoogstamboomgaarden
bevorderen van botanische diversiteit : beheer van hooilanden
bevorderen van botanische diversiteit : beheer van kalkgraslanden
bevorderen van botanische diversiteit : beheer van kamgrasweiden
bevorderen van botanische diversiteit : beheer van kleinschalige mozai'eken
bevorderen van botanische diversiteit : beheer van moerassen
bevorderen van botanische diversiteit : beheer van ruigte
bevorderen van botanische diversiteit : beheer van struweel
bevorderen van botanische diversiteit : beheer van zilte graslanden
bevorderen van botanische diversiteit : soorten
bevorderen van faunistische diversiteit
bevorderen van faunistische diversiteit: soorten
bevorderen van grasvegetaties
bevorderen van korte, open vegetaties
bevorderen van variatie in het landschap
bevorderen van variatie in vegetatiestructuur
compromis tussen landbouw en natuurontwikkeling
creëren van geleidelijke overgangssituaties tussen diverse levensgemeenschappen
deze blok fungeert als buffer en vangt wisselend dierenaantal op
educatieve overwegingen
ervaring opdoen met schapenbeheer
grasland heeft voor de sloten in de weide een bufferfunctie t.o.v. omliggende landbouwgronden
herstel van een zo natuurlUk mogelijk rivierecosysteem
herstel van een zo natuurlijk mogelijke rivier met ooibos
inpassing verschillende beheersmaatregelen
instandhouding zeldzame huisdierrassen
kostenoverwegingen
landschappeldke / cultuurhistorische overwegingen
landschappelijke / esthetische overwegingen
langzame overgang van landbouw naar natuuóeheer
natuurontwikkeling op voormalige landbouwgronden
NT
praktische overwegingen
recreatieve overwegingen
spontane herbebossing
strategisch, aanwezig zijn met beheer in gebied
tegengaan van veóossing / openhouden van het landschap
terugdringen braamopslag
terugdringen overbemesting
terugdringen vergrassing
veÍderzetten van het gevoerde extensieve begrazingsbeheer door plaatselijke landbouwer
verderzetten vroeger beheer maar op extensieve wijzc, (2 GVEha)
verminderen van dynamiek van trapgaten
vermindering van strooiselvorming voor de winter
verschralen (in combinatie met maaibehe€r)

I

40
I

I

52
l4
l
I

82
l9
I
I
I

I
I
)
4
I

I
44
5
8l
37

39
40
75
I
)
I
l
I

I

I
I
2

5

20
39

30
l

50
5

3l
4
I

I

50
I
I

3l
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a

5.3 Begrazing als doel of middel ?

Ziet men begrazing als doel, dan moeten de oorspronkelijke inheemse grote zoogdieren in de

gelegenheid worden gesteld om permanente populaties op te bouwen. Het gaat daarbij om oemrnd,
paard (Tarpan), Edelhert, Wild zwijn en eventueel ook Eland. Tot nog toe is weinig bekend over de

effecten op vegetatie en landschap en mogelijke bijsturing in deze vorïn van jaarrondbegrazing

(Drost, 1986).

Ziet men begrazing als middel, dan hoeven alleen die dieren te worden ingezet die met weinig
kosten en moeite de verwachte resultaten leveren. Over het algemeen zijn dit runderen of paarden

die enkel in het zomerseizoen op het terrein gruen. Onder deze beheersvorm valt beter te

voorspellen wat de effecten op vegetatie en landschap zullen zijn. Ook is een betere bijsturing
mogelijk, het blijft echter een minder natuurlijke beheersmaatregel in vergelijking met het alternatief
(Drost, 1986).

5.4 Effecten van begrazing

Belangrijk om nader te belichten is de relatie tussen de grazer en zijn leefomgeving en de

wederzijdse invloeden die hierbij gelden.

Enerzijds hebben de habitatfactoren een belangrijke invloed op de dieren. De sociale organisatie en

het verspreidingspatroon van dieren, alsook hun populatiedynamiek wijzigt in functie van de habitat.

Anderzijds is er ook de impact op het ecosysteem van een fluctuerende populatie grazers. Deze kan

zowel positief als negatief bevonden worden (Casaer et al., 1996).

Figaur 5.1 : Efficten van begrazing (van Vessem et al., 1989)

herbivoor i

(@) bemesting bekeding

variatie in ng)

I variatie in ren voedselkwaliteit

--ffiG'*Tt-t""

variatie in

K.U.Leuven, Laboratorium voor Bos, Natuur en Landschap l6



Algemeen overzicht van begrazingsbeheer

Men kan stellen dat de impact van vertebraat-herbivoren veel groter is dan het effect van

ongewervelden. Grazende herbivoren dragen namelijk bij tot het behoud en uitbreiding van de

diversiteit in structuur en de samenstelling van plantengemeenschappen, wat dan weer de

faunistische diversiteit stimuleert (Mitchell et al., 1991).Deze kenmerkende invloeden volgen uit
vraat-, betredings- en bemestingsverschijnselen van de verschillende diersoorten.

5.4.1 Vraat

De selectieve vraat door grazers is aftrankelijk van de volgende factoren:

o soort grazers

o dichtheid aan grazers

O aanbod en kwaliteit van de voedselplanten

5.4.1.1 soort grazers

Het effect van de vraat van grote plantenetende zoogdiersoorten hangt af van de soorten planten die

ze eten en van de dichtheden waarin ze voorkomen. Wat de voedselvoorkeur betreft zdn een aantal

typen te onderscheiden (Figuur 5.2):

o de grazers

. de snoeiers

. en de variabele vreters.

Deze indeling van het voedselzoekgedrag wordt bepaald door de kenmerken van het

spijsverteringsstelsel (van Vessem et al., 1989).

Figuur 5.2 : Typologie van de Europese herkauwers en het paard (van de Veen et al., 1980)

'browsers' 'intermediate feeders' 'grazers

I
3

Steenbok

Cems Moeflon

Ed elhert
Eland

Ree

Rund

Damhert

o
3
G

)!
.9b
ÉE

Paard

K.U.Leuven, Laboratorium voor Bos, Natuur en Landschap t7



L,.Algemeen overzicht van begrazingsbeheer

In de Vlaamse natuurgebieden blijkt dat de ingeschaarde kudde voornamelijk bestaat uit runderen,

paarden en schapen. Actueel gÍazen er zo'n 1342 dieren in de verschillende terreinen.

Zevenhonderdachtendertig onder hen zijn runderen, met als populairste primitieve runderrassen :

Galloway en Aberdeen-Angus. Verder vindt men er ook 249 paarden en pony's terug (populairste

soort: Shetlandpony) en 335 schapen (tabel 5.6).
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Grazers:

De grazers, ook wel 'bulk and roughage feeders' genoemd, eten voornamelijk grassen. Zij zijn
gespecialiseerd in een goede en langzame vertering van ruw vezelrijk voedsel met een hoog gehalte

aan celwandmateriaal. Hun spijsverteringsstelsel omvat een grote pens met een relatief klein
absorberend oppervlak (papillen kort en niet overal aanwezig), waardoor de passagesnelheid van de

voedselpartikels wordt vertraagd. Bijgevolg wordt het voedsel vele uren in de pens gehouden, zodat

pensbacteriën een groot deel van de celwanden kunnen verteren door middel van een langdurige
gisting.

Snoeiers:

De snoeiers worden in de vakliteratuur meestal aangeduid als 'browsers' of soms als 'concentrate

selectors'. Zij vertonen een spijsverteringsstelsel met een relatief kleine pens met zeer langwerpige
papillen op de penswand. Hierdoor wordt het absorberend vermogen sterk vergroot, waardoor een

grote doorstroomsnelheid en dus snelle vertering van celinhoud mogelijk worden. Ze vermijden
voedsel met een hoog celwandgehalte en verkiezen kruiden, knoppen, bladeren, vruchten en ook
grassen. In de winter zullen ze bij voedselschaarste vnl. houtig materiaal eten, zoals twijgen en bast
van struiken en bomen.

K.U.Leuven, Laboratorium voor Bos, Natuur en Landschap l9
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Het spijsverteringskanaal raakt bij de browser niet verstopt, omdat de ligninerijke, moeilijk
verteerbare fractie in feite grotendeels wordt 'doorgespoeld'. Bij de browsers is de kwaliteit van dit
voedsel dus vooral gerelateerd aan het gehalte aan celinhoud en vrijwel onafhankelijk van het

ligninegehalte van de celwanden.

De grazers en snoeiers hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat ze hun voedselselectiestrategie

niet kunnen wijzigen, omdat hun spijsverteringsstelsel niet in staat is ander voedsel te verteren. Dit
in tegenstelling tot de volgende groep, de zgn. 'variabele vreters'.

Variabele vreters:

De variabele vreters, in de literatuur vaak vermeld als 'intermediate feeders ', vertonen een flexibel
voedselzoekgedrag, waarbij ze hun voedselkeuze aanpassen aan wisselende omstandigheden in de

verschillende seizoenen. Zij vertonen een pens die zich in grootte situeert tussen die van de grazers

en de snoeiers in. De penswand (evenals de absorptiepapillen) heeft echter een variabele structuur en

past zich aan de variërende samenstelling van het voedselpakket aan. Zo zijn deze variabele vreters

in staat om in het voorjaar en de zomer veel jonge scheuten en grassen te eten. Tijdens het najaar en

de winter kunnen ze dan overschakelen op meer onverteerbare houtige gewassen.
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Paarden:

Paarden vertonen een eigen voedselzoekgedrag. Door van de Veen en van Wieren worden ze

aangeduid als " grazers die zich als snoeiers gedragen". In tegenstelling tot de herkauwers heeft het

paard slechts één maag, zodat de passage van het voedsel door de maag en darmen zeer snel gebeurt

(tot tweemaal zo snel als bij het rund). Paarden eten het liefst kort gras. Omdat ze de celwanden

slecht verteren, moeten ze zeer veel eten om voldoende voedsel binnen te krijgen. Het

celwandmateriaal van het gras wordt hier - minder efficiënt dan bij de herkauwers - verteerd in een

grote blindedarm (cfr. konijn), terwijl de celinhoud goed verteerd wordt. Hierdoor kunnen ze meeÍ

voedingsstoffen (met relatief hoog ligninegehalte) en energie halen uit grassen met laag eiwitgehalte

dan runderen (Vera, 1986; van de Veen et al., 1980).

Samengevat (Figuur 5.3) kan de voedselvoorkeur van enkele grote grazers als volgt worden

voorgesteld:

Rund Paard Schaap

Damhert Edelhert

tooqo houttblad

Ree Eland 100 qo kruid loooó gras

Figuur 5,3 : Voedselvoorkeur van enkele grote grazers ( de Bie et al., 1987)

Ceit
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5.4.1.2 de betekenis van de grazerdichtheid op het vraateffekt

Behalve dat er per type EÍazeÍ verschillen optreden m.b.t. het vraateffect zijn er ook aanzienlijke

verschillen in de beinvloeding van de vegetatie ten gevolge van wisselende dichtheden aan grazers

(Figuur 5.4).

Het aantal dieren dat in een bepaald gebied kan leven zonder dat de vegetatie en de bodem negatief

worden beihvloed, noemen we draagkracht. In zo'n situatie is er een evenwicht tussen gÍa?§r en zijn
biotoop, dat op verschillende niveau's kan liggen (Piek, l99l).

BEGRAZINGSPATRONEN BIJ EXTENSIEVE EN ZEER

EXTENSIEVE BEGRAZING

vegelo tie
g renzen ve e soor t

PAARDEN
(koniinen)

RUNDEREN

SCHAPEN

vege lo tie
po llonen

voge grenzen

scherpe grenzen

. .':.

'. :' .:'

loenemende veekeuze

korl

r uig

Figuur 5.4 : Effect van vraat per diersoort op de vegetatiestructuur (Oosterveld, 1984)

Om de in de doelstelling geformuleerde variatie in vegetatiestructuren en behoud en herstel van

kenmerkende vegetaties te verkrijgen, dient extensieve begrazing te worden ingesteld. Van

extensieve begrazing is sprake wanneer de begrazingsdruk in een gebied zo gering is dat sommige

I0
()'
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,
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K.U.Leuven, Laboratorium voor Bos, Natuur en Landschap 22



Algemeen overzicht van begrazingsbeheer

delen wel en andere delen niet worden begraasd. Hierdoor kunnen alle successiestadia van

pioniersvegetatie tot bos binnen een begraasd terrein voorkomen (Ten Haaf en Bakker, 1992).

Afhankelijk van de doelstellingen kunnen we een aantal categorieën van grazerdichtheden

onderscheiden. Belangrijk daarbij is de mate waarin de vegetatie afgevreten wordt. Het gaat dan om

de verhouding tussen de hoeveelheid geproduceerd gewas en de hoeveelheid die daarvan

geconsumeerd wordt door de grazers. Bij deze verschillende verhoudingen horen ook verschillende

struktuurtypen in de vegetatie (zie tabel).

intensief

normaal

extensief

zeer extensief

vegetatie wordt grotendeels geconsumeerd

vegetatie wordt één of twee keer per jaa

geconsumeerd

vegetatie wordt voor een groot deel minder

dan één maal perjaar geconsumeerd

vegetatie wordt alleen lokaal afgegraasd

kort grasland

hoogte < 15 cm

kort grasland

hoogte 15-30cm

ruig grasland

hoogte 30-60 cm

ruigte, struweel en bos

Tabel 5.7 : begrazingsintensiteit en vegetatiestructuur (Piek, l99l)

De gemiddelde begrazingsdruk in de Vlaamse natuurgebieden (137 gegevens) bedraagt 2.26

dieren/ha. Voor conservators blUkt dit een aanvaardbare begrazingsdruk want ze schatten deze in als

gemiddeld of vrij laag (tabel 5.8).

zeer laag (ZL)
laag (L)
gemiddeld (G)
hoog (H)
zeerhoog (ZH)
niet toegekend

8.8 Vo

24.8 7o

40.1 Vo

17.5 Vo

1.5 Vo

7.3 70

Tabel 5.8 : Inschatting van de begrazingdruk doór de coníervalors

Omdat de verschillende grazers niet allemaal gelijk zijn in grootte (hoe kleiner een dier des te beter moet de

kwaliteit (verbrandingswaarde) van het voedsel zijn om de stofwisseling op peil te houden; hoe groter het dier hoe slechter

de kwaliteit kan zijn), moet de begrazingsintensiteit van een gÍazeÍ uitgedrukt worden in zogenaamde

Standaard-Vee-Eenheden (SVE). In tegenstelling tot wat in de veeteelt gebruikelijk is, hanteren we

niet het begrip Standaard Grootvee-Eenheid (SGV). Het eerste begrip geeft het totale effect van

vraat door grazers aan, ongeacht wat daarvan als energie voor het betreffende dier uit het gewas

opgenomen wordt, terwijl het begrip SGV alleen de voedselbehoefte van een dier weergeeft (Piek,

1991).

De verschillende grazers worden op de volgende wijze ingedeeld naar hun SVE:
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rund (volwassen)

rund (ongvee)

schaap

geit

paard
pony

I
0,6

0,3

0,3

I
0.5

Tabel 5.9 : Indeling van de diersoorten volgens SVE (Piek, 1991)

Een belangrijk aspect van begrazing is het feit dat er binnen een begraasd terrein altijd verschillende

intensiteiten van begrazing voorkomen, waardoor bepaalde terreingedeeltes door hun ligging en

voedselaanbod steeds intensiever worden begraasd dan andere plaatsen, waar grazers nauwelijks

komen. Dit doet heel wat verschillende vegetatietypes ontstaan : naast korte vegetaties met een

grazige samenstellinB, ook ruigere en hogere vegetaties. Wanneer er helemaal geen begrazing

plaatsvindt ontwikkeld er zich struweel of bos (Figuur 5.5).

LANDSCHAPSTYPE 100 90 B0 70 60 50 q0 30 20 10 03

gesloten bos

2

open bos

park landschaP

ruig grasland

kort grasland

10

3

q

5

5

7

B

9

0 10 20 30 q0 50 60 70 80 90 100e"

m
%+=

Figuur 5.5. : Indeling landschapstypen ilaur verhouding bos, struweel, ruigtc, kort grasland (Lotz en

Poorter, l98i)

struweelontwikkeling bii iaarrondbeweiding

seizoenbeweiding

T GRA LA
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Door een studie van het terreingebruik door grazers is het mogelijk na te gaan of er preferentiële
voorkeuren zijn voor bepaalde vegetatietypes. Een voorkeursindex stelt vast of de verspreiding op
het terrein afwijkt van een regelmatig patroon.

aantal dieren waargenomen in vegetatietype A totale studie-oppervlakte

voorkeursindex = x

oppervlakte vegetatietype A totaal aantal waarnemingen in het gebied

Als de index de waarde één heeft, dan is er geen preferentiële voorkeur voor een bepaald
vegetatietype. Echter bij een waarde groter dan één is er een specifieke voorkeur voor een bepaalde
vegetatie, in het omgekeerde geval is er een duidelijke afkeer (Putman,1986).

De hoeveelheid van ieder vegetatiestruktuurtype wordt in belangrijke mate bepaald door het aantal
grazers in het terrein. In onderstaande tabel wordt de kwantitatieve spreiding van de diverse
vegetatiestructuurtypen aangegeven.

Tabel 5.10 : verdeling van de vegetatiestruktuurtypen over een terrein bij verschillende

begrazingsintensiteiten (Piek, 199 I )

Verrassend daarbij is de grote overeenkomst tussen jaarrond- en seizoensbegrazing. In beide
gevallen neemt het aandeel bos al bij relatief lage veebezettingen snel af. De afname van het aandeel

bos gaat gepaard met een toename van de aandelen kort en ruig grasland en struweel. Bij verdere
verhoging van de veebezetting verdwijnt het struweel echter weer en blijven alleen kort en ruig
grasland over. Struweel kan zich bij seizoensbegrazing veel sterker ontwikkelen dan bij
jaarrondbegrazing. Dit komt doordat de begrazing van struweel vooral in het winterhalfjaar optreedt.

In de Vlaamse natuurgebieden vallen de effecten van begrazing op de vegetatiestructuur vooral waar
te nemen door een afname van ruigte en struweel. Dit zou wel eens het gevolg kunnen zijn van de

relatief hoge begrazingsdruk in de verschillende gebieden (abel 5.1l).

]r,E D EK K[ [í(q "f FEKffi N]r Hq E

IDEQ KÉ]ZI N«r "f N N]I EO$ JNTENT zeer kort grasland pollie erasland ruiste bos
intensief Iudlfaqq<Ih

I ul44* op < O.3la
90 8 2 0

normaal I wodp,ul q l-3 la
I oclaa p l-0.3 44

20 60 15 5

extensief I ,wrdlfr'qt ap.3-10 ta,

I qlaa* q 0.3-0.1 ta
5 15 60 20

zeer extensief I audpo'rr1op > í0 h
I o4/aa* op > 0.í ía

2 8 10 80
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onbekend
afname van ruigte
struweelinkimping
struweeluitbreiding
toename van ruigte
meer open vegetatie
bosuitbreiding
bosinkrimping
vergrassing
toename van riet n

30.7 Vo

19.8 70

12.5 7o

6.3 7o

5.7 70

4.0 7o

2.3 70

t.7 ?o

1.7 70

1.7 Vo

Tab e I 5. I 1 : V e g e tatie s tru ct uurv e ran de ring e n

Dus aftrankelijk van de dichtheid waarin grazers voorkomen, kunnen deze dieren de vegetatie

ontwikkelen en fixeren in een variatie aan patronen, structuren en soorten, die groter is dan welke

alleen is te ontlenen aan bodem, klimaat, topografie en andere abiotische omstandigheden (Vera,

1986).

5 .4. I .3 aanbod en hualiteit van voedselplanten

De effecten van vraat door grazers worden mede bepaald door factoren als smaak, geur,

voedingswaarde en afweermiddelen van de planten. Heel wat planten bevatten gifstoffen, smaak- en

geurstoffen waardoor ze niet, weinig of slechts tijdens een bepaald seizoen in het jaar gegeten

worden. Andere planten daarentegen zijn zeer smakelijk en oefenen een grote aantrekkingskracht uit
op de grazer. Dit leidt tot een selectief vraateffect.

Er moet opgemerkt worden dat de (on)smakelijkheid niet altijd in ieder terrein tot een zelfde

voorkeur, respectievelijk afkeur van bevreten leidt. Dit is bovendien sterk aftrankelijk van de

abundantie van de betreffende plant in de vegetatie. Komt een onsmakelijke plant slechts sporadisch

in het begraasde terrein voor, dan moet hij wel zeer slecht smaken vooraleer hij niet aangevreten

wordt. Algemene regels voor de voedselvoorkeur zijn bijgevolg moeilijk te geven (Piek,l99l).

De selectie van vegetatietypen kan wel tot uiting komen dankzij de typenselectiecoëfficiënt Ii
berekend volgens Ivlev, Loehle en Rittenhouse (1982) waarbij gebruik en aanbod van een bepaald

type I wordt vergeleken volgens de formule :

graasduur (VoI) - opp (%o)i

Ii=
graasduur (Vo I) + opp (?o)i

De intensiteit van de vraat door grazers heeft op zijn beurt invloed op de kwaliteit van de

voedselplanten (m.n. de verteerbaarheid van het gewas).

Wanneer een plant herhaaldelijk wordt afgevreten, ontstaan er veel meer nieuwe groeischeuten. Hoe

vaker de vegetatie in een seizoen wordt afgevreten, hoe jonger en beter verteerbaar de nieuwe

spruiten zijn. Door intensieve begrazing kan je het gewas permanent jong en hoogwaardig houden.
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'Wanneer de begrazingsdruk echter laag is, kan een deel van het gewas verouderen en minder

verteerbaar worden. Hierdoor neemt het aantal toe te laten grazers op het terrein af (Piek, 1991).

Het grote nadeel bij het jong, goed verteerbaar en vooral ook eiwitrijk houden van het gewas, is de

vrij geringe tot uiterst beperkte produktie van hoogwaardig voedsel. Uiteindelijk kunnen er maar

weinig grazers van de gunstige situatie profiteren.

Behalve landschapsvorming heeft de vraat van grote plantenetende zoogdieren in het groeiseizoen

tot gevolg dat het verouderingsproces bij planten wordt afgeremd en de hergroei wordt gestimuleerd

(Mc Naughton, 1983). De voedingswaarde blijft daardoor voor planteneters over een langere periode

van hetjaar hoog (van de Veen et al., 1980).

Het verwijderen van een deel van de uitgegroeide, verouderde planten in de herfst, winter en vroege

voorjaar- wanneer de groei laag is of zelfs stilstaat- zorgt ervoor dat jong plantenmateriaal in de

vorïn van scheuten en kiemplanten (winterannuellen) onder het oude materiaal vandaan tevoorschijn

komen en als voedsel bereikbaar worden. Deze jonge scheuten zijn rijker aan energie

(koolhydraten), aan bouwstenen (eiwitten) en hebben een lager gehalte aan celwandmateriaal

(cellulose) dan verouderde plantendelen waardoor ze beter verteerbaar zijn (Piek, 1991). Verder

geeft dit ook aanleiding tot ontwikkeling van pionier- en graslandvegetaties (Duffey et al, 1974).

Tenslotte verdwijnen de hoogopschietende planten van ruigtekruidenvegetaties soms erg snel,

terwijl de lager blijvende planten, rozetplanten of planten met uitlopers blijken toe te nemen.

Omdat de plantenrespons onder invloed van vraat door herbivoren wordt afgevlakt door een reeks

van interactieve processen in graslandecosystemen, is het noodzakelijk om zowel te kijken naar de

reactie van individuele planten, als naar de reactie van een gemengde groep grassen in het veld.

Enkel een dergelijke aanpak laat toe de mechanismen te begrijpen.

. reactie van individuele planten

De fotosynthetische reactie van planten na vraat hangt af van:

o het type en de mate van beschadiging

o de plantendelen waar beschadiging optreedt
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het tijdstip van opmeten na de vraat.

Zo stelt men vast dat de netto-fotosynthese daalt in het beschadigde gedeelte van de plant, maar dat

dit deels wordt gecompenseerd door een stijging van de fotosynthese in de onbeschadigde
plantendelen. Verder ligt de fotosynthesegraad de eerste dagen na de vraat beduidend lager. Echter
deze situatie wijzigt daarna totaal en buigt om in een opmerkelijke stijging binnen de onaangetaste

plantendelen voor minstens een week. Een plant is dan wel genoodzaakt om de fotosynthese

productie te gaan gebruiken voor de opbouw van nieuwe bladeren en dit gaat ten koste van de

ontwikkeling van andere plantendelen waaronder de wortelbiomassa (Detling, 1987).

. reactie van planten in een ecosysteemcontext

Al snel treden wijzigingen in de competitieve interacties tussen planten van verschillende, maar ook
van dezelfde soort op. Tnlfs tusssen de onderdelen van zelfde individuen ontstaat een

concurrentiestrijd. In de waterpotentiaal van de grassen is nauwelijks enig verschil merkbaar, al kan

door hergroei een betere waterrelatie worden gecreëerd. Tenslotte zal de netto primaire productie in
de meeste gevallen dalen (Detling, 1987).

Onder invloed van begrazing nemen enkele hardnekkige plantensoorten als distels, brandnetels en

ruigtekruiden af. Het omgekeerde stelt men slechts in 20 7o van de gevallen vast (abel 5.12).

daling
stijging
status quo
variëren
geen

onbekend

31.5 7o

15.l7o
14.7 Vo

10.05 Vo

6.45 7o

22.2 Vo

Tabel 5. 12 : Distelevolutie

'Wanneer gevraagd wordt naar de effecten van begrazing op plantensoorten worden door de

conservators heel wat soorten vernoemd (voor floraverschijningen respectievelijk 9l planten, voor

florastijging 135 planten en voor floradaling 7l verschillende planten). Toch worden slechts enkele soorten

meerdere malen vernoemd (minimaal 5 vermeldingen) zoals uit onderstaande tabellen mag blijken.

' ,:. r 'Floravèrschiininsen 
,:r,. I , '

Koekoeksbloemen (Echte, Avonds- ....)
Pinksterbloem
Marsriet

Tabel 5.13 : Floraverschijningen

, :r 'r ' r Floradalinl ".i 
. ; 

'

Distelsoorten (Akkerdistel, Moesdistel, Speerdistel, Kale jonker)
Brandnetel
Ruistekruiden

Tabel 5. 14 : Floradaling
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Florastiisinq ' ,'''

Grassen

Heideplanten
Pinksteóloem

Koekoeksbloem
Dotterbloem

Knolsteenbreekr
ZEBge

Veldzuring
Pitrus

Tabel 5.1 5 : Florastijging

Finaal kan men stellen dat herbivoren een direct effect hebben op de energiedoorstroming in

graslanden door de consumptie van bladeren en de reductie van het overblijvend fotosynthetisch

oppervlak. Door preferentiële begrazing treedt een verandering op in plantensoorten en

levensvormen door competitieve interacties (Detling et al., 1986). Meestal leidt begrazing zelfs tot

vergroting van de variatie in plantensoorten (Bakker, 1989). Van dit totale effect van grote

planteneters profiteren naast de dieren ook heel wat kleinere planteneters als reeën, hazen, konijnen,

muizen, vogels, reptielen, amfibieën en insekten. Voor hen komt meer voedsel van betere kwaliteit
voor een langere tijd beschikbaar (Mc Naughton, 1979).

Uit de enquétering valt op dat faunaveranderingen niet zo goed worden waargenomen door de

conservators. Logischerwijze gebeurt dit nog het best bij de vogelgroep. Verder blijken zoogdieren

en insekten ook nog sterk vertegenwoordigd (zie tabellen).

I r. ' : i ir 'l Faunayef
NT (niet toegekend)
Vogels
Zoogdieren
Insekten
Vlinders
Reptielen
Amfibieën

154

68
l3
8
6

2

I

Tabel 5.16 : Faunaverschijningen (63 verschillende vermeldingen, totaal 253)

:Faunastijging ,' , ,-' ',

NT (niet toegekend)
Vogels
Zoogdieren
Vlinders
Insekten
Amfibieën

139

65
23

l5
l4
l0

Tsbel 5.17 : Faunastijging (62 vermeldingen, totaal 266)
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NT (niet toegekend)
Vogels
Zoogdieren
Vlinders
Reptielen
Amf,rbieën

169

39
4
2

I
I

Tabel5.18 : Faunadaling (29 vermeldingen, totaal216)

Als gevolg van de selectiviteit waarïnee bovengrondse plantendelen afgegraasd worden, ontstaat een

grote variatie in de vegetatiestructuur. Effecten zijn zowel waar te nemen binnen de vertikale

structuur van de vegetatie (zogenaamde vemriging) als binnen het vegetatiepatroon, zijnde de

horizontale structuur.

Een gevarieerde structuur met een afwisseling in hoge en korte vegetatie en kale plekken is dus

nodig om eenzo groot mogelijk aantal soorten aan hun trekken te laten komen.

5.4.2 Bemesting

Grazers hebben niet alleen een vraateffekt maar de betekenis van hun mestproduktie is al even zo

belangrijk voor de ontwikkeling van de natuurwaarden binnen een begraasd gebied. Het bemestend

effect is zeer lokaal, maar heeft toch een sterke vehoging van de plantenvoedende stoffen in de

bodem tot gevolg. (Per mest of urineplek met een oppervlakte van ongeveer 0,5 m2 krijgt het land een

bemesting die overeenkomt met een kunstmestgift van ca. 50 kg N/ha). Met één SVE/ha zou na verloop van

enkele jaren het gebied één keer bemest zijn. Daarbij dient men te stellen dat dit effect meestal niet
wordt bereikt omdat de spreiding van de dieren ver van homogeen is. Hierdoor is de spreiding van

de uitwerpselen ook niet homogeen (Piek, 1991).

Opvallend is dat bepaalde dieren er vaste plaatsen op nahouden voor het deponeren van mest (b.v.

paarden) waar andere meer toevallige plekken uitkiezen (b.v. schapen). Ook blijkt dat bij begrazing

er altijd grote stukken zijn die wel begraasd worden maar waar de dieren nauwelijks mest

achterlaten. Hier vindt dus een zekere verschraling plaats doordat de voedingsstoffen via de

begraasde planten uit de bodem worden weggehaald. Ook is er een duidelijk transport van

voedingsstoffen (als gevolg van begrazing) in het terrein merkbaar (armst en rijkst aan fecaliën).

Het is van belang te constateren dat de oppervlakte waar voedingsstoffen uit de bodem worden
verwijderd groter is dan de oppervlakte waar door de bemesting van de dieren voedingsstoffen aan

de bodem worden toegevoegd. Met andere woorden de oppervlakte die verschraald wordt, is groter
dan de oppervlakte die bemest wordt. In volgende tabel wordt dit nog eens verduidelijkt.

Verschraling 55 7o van de oppervlakte

Bemestins 5 Vo van de oppervlakte

Onveranderde situatie 40 7o van de oppervlakte

Tabel 5.19 : verdeling van bemesting en verschraling op een begraasde voormalige akker (Piek, l99I)
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Plaatselijke verschraling van de bodem door grazende dieren is een positieve ontwikkeling. Vooral

wanneer voormalig bemeste bodems door begrazing weer enigszins schraler worden, zijn er betere

voorwaarden geschapen voor vestiging van minder algemene planten.

Bemesting in de vorm van mestflatten stimuleert locaal de gewasproductie. Hierdoor ontstaan pollen

in de vegetatie, die belangrijke nestplaatsen voor diverse vogelsoorten kunnen vorïnen. Verder werkt

begrazing verrijkend doordat er een aantal ecologische groepen ongewervelden aan het systeem

toegevoegd worden (van Vessem et al., 1989). Op mestflatten komen vaak ook specifieke

paddestoelsoorten voor (Piek, 199 l).

Negatieve effecten ontstaan wanneer dieren hun mest bij voorkeur deponeren op een zeer schrale

plek. Plaatselijk betekent dit een sterke eutrofiëring waardoor zeldzame of aan onbemeste

standplaatsen gebonden plantensoorten kunnen verdwijnen.

Dergelijke risico's zdn steeds aanwezig maar kunnen worden verkleind door een goede keuze van

het te begrazen gebied. Wanneer het voedselrijke tereingedeelte qua oppervlakte niet groter is dan

één derde van het terrein, kunnen er via grazers maar weinig voedingsstoffen van het voedselrijke

naar het voedselarme gedeelte worden getransporteerd. Door rekening te houden met opbouw en

aard van het gebied, kan het schrale karakter behouden blijven (Piek, 199 1).

5.4.3 Betreding

Naast de voedselkeuze en de verspreiding van mest spelen betreding en daarbij het gedrag als

sturende factor een bijkomende rol bij de beinvloeding van de begroeiing. Volgende vorïnen van

betreding vindt men in het terrein terug:

. vertrappen

o in de grond krabben

o stof- of modderbaden nemen

. liggen of rollen

r paden en open oppervlakten maken door voetsporen (omwoeling).

De variatie aan milieuomstandigheden verhoogt hierdoor aanzienlijk. Bij middelgrote herbivoren

(schapen, reeën) zijn de betredingseffecten veel geringer door de lage hoefdruk en enkel zichtbaar

langs schapen- en wildpaden. De grondverstoring door runderen en paarden ligt reeds beduidend

hoger, wat valt te verklaren door de hoefdruk (van Vessem et al., 1989).

De ingeschatte druk uitgeoefend door een runderhoef Q.akgkrrP) is ongeveer drie maal zo groot als

deze uitgeoefend door een schaap (1.3 kg/cm2) (Cohron, l97l). Bjor en Graffer (1963) vonden dat

runderen ongeveer 20 Vo aan zaailingen en jonge vegetatie vertrappelden na vijf jaar, waar dit slechts

7 7o was voor schapen. De vernieling door deze laatste was ook veel kleiner.

Over het algemeen zal betreding weinig invloed uitoefenen op de waterinfiltratie en de

percolatiehoeveelheden in de bodem, tenzij de begrazingsdichtheid de ecologische draagkracht van

het terrein overschrijdt (Patric & Helveg, 1986). Dan wordt de bodem zwaar aangedrukt door

grazers, waardoor er minder lucht aanwezig is. De luchtigheid van de bodem is een belangrijke

oecologische factor.
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'Veel bodemorganismen behoeven een bodem die niet te compact is en waar volop lucht en

zuurstof aanwezig is. Ook voor veel plantenwortels is een goede zuurstofvoorziening van groot

belang. Een ander belangrijk effect van de bodemverdichting is dat het fosfaat welke in de

bodem is opgeslagen onder a.turstofarme omstandigheden in oplossing komt en door planten

opgenomen kan worden. Betreding kan dus plaatselijk de plantengroei sterk beinvloeden'
(Piek, 1991).

Door regelmatige betreding wordt het strooisel sterk vertrapt waardoor het sneller verteerd en in
humus wordt omgezet. Deze komt in verhoogde mate in contact met de buitenlucht en kan door

bacteriën en schimmels vlugger tot mineralen worden afgebroken. Organische stof komt bdgevolg

sneller vrij. Brj een graasdruk die hoger ligt dan de draagkracht van het ecosysteem bemerken Pastor

en Kemmers - na een aanvankeldke toename in nutriëntenaanbod (t.g.v. verhoogde bodemaktiviteit)
- een afname van de hoeveelheid organische materie in de bodem en een afname van de hoeveelheid

aanw ezige voed in gs stoffen.

Ook kan betreding door grote grazers een soort plageffect hebben waarbij de strooisellaag verdwijnt
en de zand-, leem- of kleibodem bloot komt te liggen. Dankzij deze grondverstoring worden niches

gecreëerd voor de vestiging van zaailingen. Samen met de afname van de vegetatiehoogte van

omgevende planten zorgt dit voor een afwisselend patroon, waar heel wat diersoorten (vogels,

reptielen, insekten) van profiteren (Piek, 1991; van Vessem et al., 1989).

Op langere termijn kan (door verschillen in betreding en bemesting) lokaal de bodemvruchtbaarheid
be'rhvloed worden, o.a. ook omdat bodemverdichting het grondwaterregime beihvloedt, wat dan

weer een zeer sterke impact kan hebben op de beschikbaarheid van voedingsstoffen (de Bie et al.,
1987).

Met de 276 gegevens omtrent bodemeffecten van grote grazers in Vlaamse natuurgebieden (enquëte)

stelt men vast dat de bodemeffecten overwegend locaal optreden (25.4 7o), hoewel ook bijkomend
kale plekken en betreding over aanzienlijke oppervlakte optreedt (tabel 5.20).

lokale betreding
betreding over aanzienlijke oppervlakte
optreden van kale plekken
lokale betreding en kale plekken
lokale betreding tot betreding over aanzienlijke oppervlakte
onbekend

25.4 Vo

ll.2 7o

15.5 ?o

14.85 Vo

5.8 Vo

27.2Vo

Tabel 5.20 : Bodemeffecten

Evenals bij de invloed van mest kan het bij betreding voorkomen dat bij introduktie van begrazing in
een terrein er juist op een plaats met een zeldzame en betredingsgevoelige soorten een overmatige
betreding plaats vindt waardoor de betreffende soort verdwijnt (Piek, 1991).

5.4.4 Conclusie

Tot slot kan men stellen dat bij begrazingsbeheer interne differentiatie optreedt, als gevolg van

verschillen in betredings-, verschralings- en bemestingsintensiteit en aftrankelijk van de
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terreinomstandigheden (reliëf, vochttoestand, voedselrijkdom bodem, bodemsamenstelling,

smakelijkheid en structuur van de vegetatie). Al die verschillende situaties bieden aan talloze

levensvormen, planten en dieren, leefmogelijkheden. Als zodanig neemt de diversiteit in het

natuurgebied erdoor toe (Figuur 5.6).

Troes & shÍubs

Hlgher plants

LoweÍ plants

Small
mammals

Blrds

lnvertebrates

No srazins ) ili3}§lf'^n

Figuur 5.6 : Begrazingsinvloed opflora enfauna

Samengevat kunnen de effecten van (vooral intensieve) begrazing zich op de vegetatie laten

gelden op de volgende niveaus :
. de plantensoortensame soorten gevoelig voor begrazing, betreding en

bemesting kunnen verdwijnen, terwijl andere planten, die niet gegeten worden, juist
weer kunnen toenemen;

. de vesetatiestructu een zeer duidelijk effect van intensieve begrazing is dat alles

zeer kort afgevreten wordt, waardoor er een reductie of verlies van de

structuurdiversiteit van de vegetatie zal optreden; -
. de §lctgssie;- wanneer de hierboven aangehaalde verandertngen een lange pertode

aanhouden, kunnen de soortensamenstelling en de vegetatiestructuur zo veranderen

dat er uiteindelijk een vervanging optreedt van de ene levensgemeenschap door een

anderel
. @doordat er vaak op bepaalde plaatsen gegraasd wordt en op

andere bemest, zullen er door begrazing voedingsstoffen van bii de ene

plantengemeenschap weggehaald worden en via mest naar elders verplaats wordenl
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o de orimaire produktie: een lage begrazingsdruk kan de hergroei stimuleren, waardoor

er b.v. een produlctivíteitsverhoging van grasland kan optreden; door een zeer hoge
begrazingsdruk echter kan deze groei onderdrukt worden, wat leidt tot een
vermindering van de produktiviteit, door een tekort aan beschilcbare voedingsstoffen of
beschadiging van de vegetatie (van Vessem et al., 1989).

Veel effecten van begrazing zijn vergelijkbaar met die van klassieke beheersmethoden. Door
begrazing treden de volgende beheersmaatregelen in min of meerdere mate vanzelf op:

t maaien (vraateffekt)

o kappen (vraateffekt aan bomen)

o plaggen (bodemvertrapping)

r spiuen/ploegen (bodembewerking doorbetreding)

o bemesten (invloed van uitwerpselen)

t niets doen (buiten invloed van grazers) (Piek, l99l).

Het grote voordeel ten opzichte van andere methoden (maaien en branden b.v.) is dat bij extensieve
begrazing de te onderscheiden delen van het terrein verschillend door de dieren worden gebruikt. Zo
ontstaat er een bijkomende variatie, omdat de beinvloeding gradiëntsgewijs gebeurt (o.a. door
betreding) en met een grote constantie.

Bij niet al te hoge begrazingsdruk en in niet al te kleine terreinen is de invloed van grazers in een

terrein altijd zeer geleidelijk. Er zijn geen scherpe grenzen tussen wel of niet afgegraasd of wel of
niet bemest. Deze geleidelijke overgangen zijn de basis voor een grote variatie in de flora en de
vegetatie. Een ander belangrijk aspect is dat de impact van een grazer niet vreemd is aan het
systeem. Grote grazers horen inderdaad van nature in onze landschappen thuis. Bij het tot
ontwikkeling komen van natuurlijke ecosystemen is de aanwezigheid van grote grazers, in
natuurlijke dichtheden en populatiesamenstelling, dus een absolute voorwaarde (de Bie et al., 1987).

5.5 Begrazingsvormen

Bij het toepassen van begrazing kunnen we verschillende systemen onderscheiden. Deze
begrazingsvorïnen worden ingedeeld op basis van de duur dat grazers in een gebied aanwezigzijn en
de wijze waarop ze worden ingezet.

5.5. 1 Temporeel begrazingstype

i Jaarrondbegrazing
Een belangrijke regel bij het toepassen van natuurbeheersmaatregelen is dat constantheid in de tijd
tot grotere variatie leidt (relatietheorie Van Leeuwen). Bij jaarrondbegrazing wordt over het
algemeen steeds met dezelfde dieren gewerkt. Veranderingen in de kudde vinden slechts langzaam
plaats. Hierdoor kunnen de dieren een vast gedragspatroon in het terrein ontwikkelen, wat weer zijn
weerslag heeft op het vegetatiepatroon. Grassoorten met een grote concurrentiekracht kunnen met
jaarrondbegrazing beter teruggedrongen worden (ten gunste van kruiden) dan met seizoensbegrazing
(Duffey etal.,1974)
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Om grazers een heel jaar te kunnen voeden met gewas dat het terrein zelf opbrengt, moet er altijd
voldoende en kwalitatief goed voedsel aanwezig zijn. Met name een goede voedselbron gedurende

de wintermaanden is essentieel.

Het is van groot belang om bij jaarrondbegrazing die soorten grazers te gebruiken die goed

winterhard en sober zijn in hun voedselbehoefte (Piek, l99l).

o Seizoensbegrazing

Dit is een begrazingssysteem dat alleen in de groeiperiode van de vegetatie plaatsvindt. Meestal

worden in vrij grote gebieden de grazers in het voorjaar (vanaf ca. half mei) ingeschaard en aan het

eind van het groeiseizoen (ca. november) weer verwijderd.

Bij seizoensbegrazing wordt vaak gewerkt met jongvee, wat inhoudt dat er elk jaar andere dieren in

het terrein lopen, die een verschillend gedrag zullen vertonen. Hierdoor ontstaat een minder

constante situatie (Ten Haaf en Bakker, 1992).

Deze vorm van beheer wordt met name toegepast in gebieden die vanwege hun hoge gewasproduktie

in de zomer vrij intensief begraasd worden (o.a. voormalige bemeste cultuurgraslanden en verlaten

akkers), maar in de winter onvoldoende goed gewas opleveren om de dieren te voeden. Ook
gebieden die alleen in het vegetatieseizoen voldoende en goed voedsel opleveren worden door

middel van seizoensbegrazing beheerd.

t Rantsoenbeweiding
Begrazing van kleine percelen grasland waarbij de grazers frequent (om de I à 2 weken) worden

omgeweid noemen we rantsoenbegrazing. Rantsoenbeweiding wordt in het kader van het

natuurbeheer nauwelijks toegepast.

o Standweide
De standweide is een eeuwenoude vorm van begrazing. Op vrij grote tot kleine percelen grasland

wordt het vee gedurende het groeiseizoen enkele keren per jaar omgeweid. Dit systeem wordt enkel

in het groeiseizoen toegepast.

Uit de 148 bekomen gegevens uit de enquëte blijkt dat begrazing tijdens het zomerseizoen en/of
najaar het meest wordt toegepast, alhoewel jaarrondbegrazing ook reeds een sterke derde positie

inneemt (tabel5.2l).

jaarrond
zomerseizoen en najaar
zomerseizoen
najaar
winterperiode
najaar en winterperiode
voorjaar en zomer
voorjaar, zomer en najaar
onbekend

217o
25.7 Vo

23.6 Vo

Il.5 Vo

8.1Vo
3.4 Vo

1.35 Vo

0.65 Vo

4.7 Vo

Tabel 5,21 : Temporeel begrazingstype
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5.5.2 Ruimtelijk begrazingstype

t Kuddebegrazing met herder
De meest bekende toepassing van een extensief begrazingssysteem is de begrazing door een kudde

heideschapen onder leiding van een herder. Eeuwenlang is dit systeem beproefd en heeft tesamen

met enkele aanvullende maatregelen als plaggen en branden tot grote oppervlakte heide geleid.

Vandaag wordt dit begrazingssysteem nog nauwelijks toegepast. Toch kent dit systeem enkele

belangrijke voordelen. Bd begrazen met een kudde en herder dient er geen raster geplaatst te

worden. Verder kan heel gericht en selectief gegrazen worden op plaatsen waar dat gewenst is uit
oogpunt van bestrijden van bosopslag en tegengaan van vergrassing. Kuddebegrazing met herder

heeft evenwel het nadeel dat het vanwege de hoge loonkosten en kosten voor gebouwen erg duur is
(Piek, 1991).

r Vrije begrazing
Dit is een begrazingssysteem waarbij een kudde/groep grazers binnen een raster en zonder een

herder vrij kan Erazen. Er vindt geen sturing naar tijdstip of lokatie plaats. Door de vrije keuze van

de grazers wordt de vegetatieontwikkeling geheel door de grazers bepaald. Er ontstaan daarbij
vanzelf plekken met intensieve begrazing en plaatsen waar extensief gegraasd wordt. Alleen door de

aanleg van drinkplaatsen, het plaatsen van likstenen en de aanwezigheid van beschutte plekken kan

men de begrazingsdruk plaatselijk doen verhogen. Bij vrije begrazing kan men zowel seizoens- als

jaarrondbegrazing toepassen (Piek, I 99 1).

De vrije begrazing binnen een raster is de frequenst voorkomende ruimtelijke begrazingsvorm
(berekend op een totaal van 142 gegevens). Begrazing met herder is een vorm die nagenoeg

uitgestorven is, enkel in de regio Ieper wordt ze vandaag nog toegepast (tabel5.22).

vrij (binnen raster)
vrij (binnen natuurlijke rasters)
met verplaatsbare rasters
onbekend
versnipperd patroon
met herder

79.6 Vo

9.2 7o

6.3 Vo

2.8 Vo

1.4 70

0.7 Vo

Tqbel 5.22 : Ruimtelijk begrazingstype

5.5.3 Eigendom van de ingeschaarde kudde

o Begrazing met behulp van eigen vee

Voordeel van deze methode is dat de begrazing kan worden gericht op een optimale ecologische

ontwikkeling. Er kan jaarrond begraasd worden in veedichtheden en met veesoorten die het best bij
het terrein en de doelstellingen passen. De kosten zijn een nadeel, waarbij moet worden aangetekend

dat deze niet hoger hoeven te zijn dan de kosten van regulier beheer of een beheersovereenkomst
(Ten Haaf en Bakker, 1992).
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I Inscharing vanjongvee en opstellen van beheersovereenkomsten

Inscharing van jongvee is de meest voordelige manier om te begrazen. Nadeel is dat het hier steeds

gaat om seizoensbegrazing met steeds wisselend vee. Het gebeurt dat er soms intensief moet gezocht

worden naar gegadigden en dat variatie kan gaan optreden in het aantal stuks vee en de

begrazingstijd. Uit ecologische overwegingen is inscharing dus een minder geschikte

begrazingsvorm (Ten Haaf en Bakker, L992).

a Gebruik van vee van derden
Bij het sluiten van een beheersovereenkomst is het wel mogelijk jaarrond vee van derden in te
zetten.In de praktijk echter blijkt dat er vaak situaties ontstaan die vanuit ecologische overwegingen

minder gewenst zijn, zoals wisselingen in de veedichtheid en het bijvoederen ervan.

Tabel5.23 geeft een overzicht voor de Vlaamse situatie.

van
eigen bezit
derden
GE (gebruikersovereenkomst) met landbouwers
GE met particulieren
onbekend

34.8 Vo

33 ?o

20 ?o

7.1 vo

5.1 lo

Tabel 5.23 : Eigendom van de ingeschaarde dieren (berekend op basis van 155 gegevens)

5.6 Infrastructuur

Voordat met begrazing kan worden begonnen moet het terrein worden ingericht. Het belangrijkste

onderdeel van de inrichting is het plaatsen van het raster rondom het begrazen terrein. Dit is meestal

prikkeldraad of elektrische schrikdraad (abel 5.24).

Prikkeldraad
Electrische schrikdraad
Ursusdraad
Gladde gegalvaniseerde ijzerdraad
Schapendraad
Gewone draad
Meidoorn
Onbekend

60.5 Vo

23 Vo

8.6 Vo

1.3 70

0.65 70

0.65 7o

0.65 ?o

4.6 7o

Tabel 5.24 : Rastertypes (berekend op basis van 152 gegevens)

Op een aantal plaatsen moeten doorgangen worden opengelaten in het raster. De meest praktische,

maar ook de meest kostbare oplossing is om de doorgangen uit te voeren met veeroosters. Op de

verzorgingsplek dient een kraal gemaakt te worden waar het vee kan worden behandeld.

Eventueel moet nog een drinkvoorziening worden aangelegd. Er hoeft niet juist een drinkput te
worden gegraven, ook kan worden volstaan met weidepompjes, die op het waterleidingsnet zijn
aangesloten. Heel vaak komen reeds veedrinkpoelen voor (of worden er gegraven). Anders hebben
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ze als voornaamse kunstmatige drinkwaterreservoirs: een drinkbak of veedrinkpomp aansluitend op

een waterput of leidingwater (tabel 5.25).

Natuurli ike drinkolaatstvoes
veedrinkpoel
beek
vijver
ven

rivier
bronwater
grindplassen
gracht met kwelwater
oude Scheldemeander

20.45 7o

18.64 7o

8.18 7o

1.36 Vo

0.91 7o

0.45 Vo

0.45 7o

0.45 7o

0.45 ?o

drinkbak
waterput
grondwater
veedrinkpomp
sloten ,

leidingwater
kanaal
bevloeiingswater in ondersloot
onbekend

18.18 Vo

10.45 Vo

5.91 7"
2.72 Vo

2.27 7o

1.82 70

0.91 7o

0.45 ?o

5.46 7o

Tabel 5.25 : Drinkplaatstypes (gebaseerd op 220 gegevens)

Verder is soms voorbereidend vegetatiebeheer noodzakelijk als maaien van ruige graslanden voordat
een begrazingsbeheer wordt ingesteld en de eventuele bouw van een schuilhok of stal (Ten Haaf en

Bakker, 1992).

Toch worden slechts weinig grondige infrastructuurwerken aangelegd. Meestal ontbreekt elk spoor
van een stal of schuilhok. In de meeste gevallen is er ook geen vangbox aanwezig. Enkel indien
weinig of geen natuurlijke waterreservoirs op het terrein voorkomen, wordt in noodzakelijke
drinkwatervoorziening voorzien door aanleg van kunstmatige reservoirs (tabel 5.26).

Stal Ja

Neen
Onbekend

32 Vo

60.8 7o

7.2 Vo

Beschutting (schuilhok) Ja

Neen
Onbekend

5.5. Vo

84.3 7o

10.2 Vo

Vangbox Ja
Neen
Onbekend

14.2 Vo

6.3 Vo

79.5 7o

Reservoirstypè (totààl 220) --=Ndturiiffi
Kunstmatig 4I.55 7o

Onbekend 3.65 7o

Tabel 5.26 : Infrastructuurvoorzieningen in de 125 terreinen

5.7 Veeverzorging en algemene veterinaire aspecten

5.7.1 Veeverzorging

Heel veel rassen zijn sober en behoeven weinig verzorging. Dit wil echter niet zeggen dat we de

dieren geheel aan hun lot kunnen overlaten. Regelmatige controle en verzorgingshandelingen zijn
onvermijdelijk. Ook kan in bepaalde omstandigheden bijvoederen noodzakelijk zijn, hoewel dit
zoveel mogelijk vemeden dient te worden.
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De verzorging van het vee kan het best uitgevoerd worden door één of liever twee vaste mensen

(gewenning, op eenzelfde plaats). Dit gebeurt liefst op een voor de dieren aantrekkelijke plaats. Ook

kunnen op vaste plaatsen likstenen worden aangebracht, die de verzorgingsplek aantrekkelijker

zullen maken voor het vee.

Het is zeer wenselijk dat een deel van het terrein afgezet kan worden, zodat dieren (bijv. zieke of
nieuwe) tijdelijk apart kunnen worden gezet (Ten Haaf en Bakker, 1992).

5.7 .2 Y elerinaire aspecten

Door maatregelen die voorgeschreven zijn in de wet probeert men besmettelijke ziekten tegen te

gaan. Deze maatregelen zijn o.a. exportbelemmeringen, vervoersbelemmeringen, inentingsplicht.

Een aantal ziekten, die ingevolge de wet verplicht moeten worden behandeld, zoals mond- en

klauwzeer en runderhorzel, komen sindsdien praktisch niet meer voor. Tegenwoordig is jaarlijks

bloedonderzoek bij vee verplicht. Ingevolge de wetgeving is men verplicht dode dieren af te voeren

en te laten vernietigen (Ten Haaf en Bakker, 1992).

5.7.3Yeeziekten

Het aantal ziekten dat het vee kan krijgen is groot. Het gaat meestal om parasieten, zoals wormen en

mijten, maar ook bacteriën en virussen kunnen veel schade aanrichten. In natuurterreinen komen de

volgende veeziekten het meest voor (in volgorde van belangrijkheid) :

Runderen

maagdarmwormen

longwormen

wrang (uierontsteking door wrangvlieg)

schurft (huidaandoening)

geboorteproblemen

klauwaandoeningen

longontsteking

diarree

maagdarmworïnen

gebreksverschijnselen

klauwaandoeningen

droes (besmettelij ke bacterieziekte)
geboorteproblemen

Tabel 5.27 : Overzicht van de belangijkste veeziekten voor paarden- en runderrassen (Ten

Haaf en Bakker, 1992)

Het is mogelijk een aantal preventieve veterinaire handelingen te verrichten zoals tegen volgende

aandoeningen: maagdarmworïnen, longwormen, klauwaandoeningen, leverbot, uierontsteking,

wrang, schurft. Ook tegen gebrekziekte kan preventief worden opgetreden. Dit kan door

gebruikmaking van de al eerder genoemde likstenen (die er in verschillende samenstelling zijn),
maar ook door pillen (bv. koper). In sommige natuurterreinen worden runderen voorzien van

zogenaamde Flectron-oorplaatjes, een soort Vapona-strips tegen dazen, teken en vliegen, waaronder

de wrangvlieg (Ten Haaf en Bakker, 1992).
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5.7.4 Bijvoederen

Bijvoeren van vee in natuurterreinen is ongewenst omdat er met begrazing gestreefd wordt naar een

gemiddeld lagere trofiegraad. Als er veel bijgevoederd wordt, vindt juist voedselverrijking plaats, in
plaats van verarming.

De kwantiteit van het voedselaanbod kan niet los gezien worden van de kwaliteit. Ook bij extensieve

begrazing kan de kwantiteit een beperkende factor voor de voedselopname vormen, omdat begraasde

vegetaties geprefereerd blijven en licht begraasde vegetaties genegeerd worden. Met name in de

winter en in het vroege voorjaar kan de kwantiteit van het voedselaanbod in de begraasde delen

onvoldoende ziin om de energiebehoefie van de dieren te dekken. In weinig begraasde vegetaties kan

de kwantiteit een probleem vormen als de kwaliteit slecht is en de dieren zich toeleggen op

voedselselectie (Bokdam et al., i,992).

Voor primitievere veerassen is bijvoederen in het algemeen niet nodig en zelfs niet wenselijk. T,e,

zijn aangepast aan schrale omstandigheden en kunnen zelfs ziek worden (b.v. pony's:
hoefbevangenheid) als ze te eiwitrijk voedsel krijgen.

Wanneer het toch noodzakelijk is om bij te voederen, kan dit het best in samenspraak met een

veearts beoordeeld worden. Later mag verwacht worden dat de verzorgers dit zelf uit ervaring
kunnen bepalen. Alleen het mager worden van vee in de winter mag geen aanleiding zijn tot
bijvoederen. Het is normaal dat dieren in de winter hun vetreserve aanspreken en dus magerder

worden (Ten Haaf en Bakker, 1992).

Bijvoedering wordt in Vlaanderen in 40 7o van de gevallen toegepast (vooral bij koude winters)
(abel5.28).

Biivoederine,:
Ja

Neen
41.6 Vo

58.4 7o

Ja

Neetr
29.6 7o

7O.4 7o

Tabel 5,28 : Bijvoedertng en de voorziening van een liksteen

Er kan op verschillende manieren bijgevoerd worden

o likstenen

. krachtvoer

. hooi

. met groentenafval

o andere,

5.8 Uitwisseling met andere terreinen ?

Door fokken vervalt de noodzaak nieuwe dieren aan te schaffen. Als het goed gaat kunnen er zelfs
dieren verkocht worden. Het fokken stelt de beheerder ook in staat te selecteren op eigenschappen

die goed van pas komen in het terreinbeheer. Dit kan b.v. zijn :

o goedenatuurtechnischeeigenschappen

o publieksvriendelijkheid

o ofjuist een zekere schuwheid.
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Ook kan men door middel van fokken gemakkelijk een kudde met een gevarieerde leeftijdsopbouw
verkrijgen (Ten Haaf en Bakker, 1992).

Om inteelt te voorkomen is het noodzakelijk regelmatig dieren uit andere terreinen bij het fokken in
te zetten. Samenwerking met andere natuurtechnische begrazingsobjekten kan hierbij veel voordeel
opleveren. Toch biijkt dit niet de enige reden voor uitwisseling : het beperkte voedselaanbod in veel

terreinen noopt conservators ertoe slechts dieren in een bepaalde periode van hetjaar in te scharen.

Al bij al blijkt dit nog niet al te vaak op Vlaamse bodem te worden toegepast, slechts in 20 7o van de

gevallen (tabel5.29).

terreinen
Ja

Neen
21.6 ?o

78.4 7o

Tabel 5.29 : Uitwisseling tussen terreinen

5.9 Kostprijsberekening

Wanneer men een kostprijsberekening van begrazingsbeheer wil doorvoeren, dienen volgende

aspecten in rekening te worden gebracht:

o aanschaf van vee (indien in eigen bezit)

o inrichting van het terrein (rasters, bouw van stal ofschuilhok, aanleg van een kraal, ...)
. veeverzorging en bijvoedering (indien nodig)

. transportkosten

o arbeidskosten

o andere kosten (verzekering, onverwachte kosten, enz.).

Meestal zijn er weinig inkomsten, toch kan door verkoop van gefokte dieren, van hooi en door
sluiten van beheersovereenkomsten nog enig profijt worden gehaald. Dit zorgt mogelijk voor een

uitgelijnde nuloperatie.

Via de gevoerde enquëte konden enkele cijfergegevens worden bekomen, toch blijft het beeld

onvolledig. In onderstaande tabellen een kort overzicht:

Tabel 5.30 : aankoopprijs van het ingeschaarde vee

Galloway

Schots Hooglandrund

Angus-Aberdeen

Heckrund

Limousinrund

Blonde d' Aquitaine

Shetland

Fjord
Konik
Ezel
Schaap

40 000 - 60 000

50 000 (M); 100 000 (V)
20 000

20 000 (le jaars); 30 000 (volw.)

30 000 - 50 000

35 000

7500 (M); 15 000 (V)

20 000 - 40 000

50 000

l0 000 (M); 15 000 - 20 000 (V)
2000 - 3000
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Aangezien cijfergegevens moeilijk te bekomen zijn en ieder reservaat zijn eigen
terreinkarakteristieken heeft, valt een algemeen overzicht uitermate moeilijk te geven. Uit vroeger
onderzoek (van der Bilt, 1989; Diemont, 1984) naar de kosten van extensieve begrazing met schapen

blijken 'aanleg van rasteromheining' en 'arbeidskosten' de twee belangrijkste uitgavenfactoren te
zijn. In de uitgavenbalans nemen ze respectievelijk 40 Vo en26.8lo vooÍ hun rekening.

Rasters 30 frlm palen; l0 frlm voor prikkeldraad en schrikdraad (zonder

arbeidskosten)

basispriis, kan duurder ziin

Stal zeer uiteenlopende gegevens ; 2000 - 65 000 BF

Vangbox sterk wisselende fergegevens : 5000 - 100 000 BF

D rinkwatervoorzienin g op natuurlijke wijze: gratis; kunstmatig: ongeveer 5000 - l0 000 BF (aanleg

pompinstallatie)

Veeverzorging minimaal 250-500 BF/dier

Verzekerins onbekend

Inform atieverspreidins éénmalige kost van 5000 BF

Tabel 5. 3 I : Kostprijzenov erzicht

5.L0 Voorlichting

Begrazing van natuurterreinen is een vrij 'nieuw' verschijnsel dat nog niet geheel door het publiek
begrepen en geaccepteerd wordt. Een gedegen voorlichting blj de start van begrazingsprojekten is

daarom van het grootste belang. Voorlichting kan op de volgende wijzen plaatsvinden:

a voor de start van het projekt

r plaatselijkedagbladen

. regionale omroep

. informeren van aangrenzende terreineigenaren en belanghebbenden.

r) na de start van het projekt

. plaatsen van voorlichtingsborden bij de ingangen en langs de wegen

o eventueel geven van lezingen en excursies voor geinteresseerden.

In folders en op voorlichtingsborden dient o.a. het volgende te worden verduidelijkt:
. waarom begraasd wordt

o met welke dieren begraasd wordt

o welk gebied precies begraasd wordt

o dat men de dieren niet mag voederen (Ten Haaf en Bakker, 1992).

5.l1Problemen

Bij begrazing van kleine eenheden zijn de randinvloeden groot. De grazers kunnen namelijk geen
'natuurlijk' gedragspatroon ontwikkelen en de kans dat moet worden bijgevoederd of dat teveel
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gewas blijft staan, is waarschijnlijker dan in grotere percelen. Voor conservators blijkt dit echter
geen onoverkomenlijke problemen op te leveren.

Hun grootste zorg is de gezondheidstoestand van de dieren. Verder worden ze no1 wel eens

geplaagd door verschillende vormen van vandalisme en blijken problemen met loslopende honden
en recreanten geen toevalligheden. Uiteindelijk worden er 36 verschillende problemen gemeld en

was er een totale opsomming van 205 klachten. Onderstaande tabel schetst de voornaamste:

.,: ' Vermelde problemen
onbekend
veterinaire problemen
gezondheidstoestànd dieren
doorknippen rasters
Ioslopende honden
problemen met bijvoedering van dieren door derden
(recreanten)
problemen van organisatorische aard
wetgevende problemen
vandalisme, diefstal

52
23

22
20
L7

t4

ll
l0
9

Tabel 5.32 : De voornaamste vermelde problemen

5.12 Kritiek en evaluatie

Bij het overwegen van begrazing als natuurbeheersmethode is een voorafgaande kritische evaluatie
noodzakelijk. De voordelen van begrazing mogen niet overdreven worden. Vaak is begrazingsbeheer

niet voldoende om het beoogde beheersdoel te bereiken of treden negatieve effecten op. In veel

gebieden heerst er een te hoge begrazingsdruk of worden dieren te vroeg ingeschaard.

Eénmaal gestart met begrazingsbeheer dient men van gemaakte fouten te leren en met name het

extensieve karakter van de begrazing beter te controleren. Vaak is toch wel sprake van hoge

veedichtheden. Bovendien is het voor veel beheerders een zwaÍe opgave om geen aanvullende

maatregelen toe te passen, zelfs als de doelstelling voor het reservaat dit vereist.

Ondanks deze kritische kanttekeningen kan men stellen dat extensieve begrazing zowel in
natuurwetenschappelijk als financieel opzicht een uitkomst voor het natuurbeheer is (Stockmann,

1986).

Daarbij is het vanuit natuurbehoudsoogpunt bekeken zeer belangrijk dat er bij begrazing zoveel
mogelijk gebruik gemaakt wordt van natuurlijke middelen en processen. Volgens Van Vy'ieren

(1987) zijn er vijf desiderata:

I. jaanondbegrazing is te verkiezen boven een seizoenbegrazing;

2. natuurlijke populatiedichtheden krijgen de voorkeur boven hoge dichtheden;

3. hoewel niet akijd mogelijk, moet er toch naar gestreefd worden 's winters niet of zo weinig

mogelijk bij te voederen;

4. lieÍst worden geen aanvullende beheersmaatregelen genomen;
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5. do voor*tw nact We$ naar lrtocntc sootun cnlof rulten dte ccobglsch h hat gcM
7rascn ; & bGtokont dus wbtbrlurde rwscr.

Met het instellen van begrazing bereiken $,e geen authentieke, nattrurlijke omstandighe&n, matr
schoppon we wcl voorrraaÍdcn waaronder natuurlijko p,rocesscn zich weer rcnvollc hrnnen docn
gel&n. Ook in dit opzicht is begrazing dus een goed middcl om do gefonrurlcerde doelsrcllingon E
verwezenlijken en te controleÍ€n daÍrkzij beheersevaluatie.

Mct dcze evaluatie wordt nagpgaan of de effecten van het beheer leiden tot de gekozcn

behccrsdooleinden. Dit gebeurt aan de hand van relatieve en ósolute.waardcringsmaatstarrea.
- Pamnutcrs die als 'rclatiate' waardeingsmaatstaven lannen gebruilo worden zijn b.v. de

zeldzmnluid, de soortcnrtikdoru de nauurlijkhei{ de rijldom aan structtu.r e.d
- Als absol*e waarderingsmaatstaven hotnen bepaalde organisnun wordcn uttgekozen. Dlt
kan eneniids bor de aanwezigheid van bepaalde doelorganisnun. Anderziids lapnen mk
organismcn als bio-irdicator wordcn gebruib. De omtilleling van dergelijlu bio-
ttdtcatoren twt inforrutie versclwffen over hct verloop van de processcn, gckoppcld aan hct
toetepastc beheer (vanVessem et al., 1989)

K.U.Lcuven, Lóoratorium voor Bos, Natuur en Landschap u



tr B eheersevaluatie-onderzoek

6. BEHEERSEVALUATIE - ONDERZOEK

Monitoring en survey zdn activiteiten die ons voorzien van essentiële informatie omtrent de toestand
en de ruimtelijke en temporele verspreiding van biologische elementen die we trachten te behouden.
Verder zijn het activiteiten die ons toelaten om het instandhoudingsbeheer van deze elementen te
testen (Smith et al., 1985).

6.1Survey

Door middel van een survey-onderzoek worden de actuele waarden van een natuurgebied
vastgelegd. Het betreft zowel onderzoek naar het abiotische milieu en de levensgemeenschappen, als
naar specifieke landschappelijke, cultuurhistorische er/of recreatieve waarden. Samen met een nota
van het huidige beheer is het mogelijk om de diverse ontwikkelingsrichtingen voor een terrein uit te
denken. Finaal worden dan de hoofddoelstellingen in een beheersplan omschreven (van Tooren,
1993).

Gedetailleerde surveys worden over het algemeen enkel in reservaten uitgevoerd. Dit is van belang
voor het evalueren van het intern beheer, het opstellen van beheersplannen, de verwerving van de
interessantste gebieden en het uitwerken van een vegetatiekaart.

Een dergelijk onderzoek omvat:
o het intekenen van de verspreiding van zeldzame soorten, als het inschatten van hun

relatieve dichtheid
o het opmeten en correleren van terreinfactoren als bodem, watertafel, waterkwaliteit met

de diverse plantengemeenschappen of de verspreiding van de individuele soorten (Smith
et al., 1985).

Een survey-onderzoek is erop uit om de belangrijkste fenomenen binnen een terrein te herkennen en

ruimtelijke relaties te leggen.

Monitoring daarentegen is een zich herhalende activiteit waarin de verandering in de toestand van bepaalde

fenomenen wordt opgemeten. Men is in de eerste plaats geinteresseerd in de temporele relaties, of anders

gezegd: "the periodic assessment of variables afier a primary survey has produced baseline data for a
particular time (Archibald, 1977)". Monitoring wordt steeds voorafgegaan door een survey-onderzoek.

6.2 Basisinventarisatie

Onder basisinventarisaties worden inventarisaties verstaan die dienen om hiaten in de aanwezige
basisgegevens (uit het survey-onderzoek) op te wllen. Het gaat hier met name om gegevens van een

aantal diergroepen, zoals b.v. kleine zoogdieren en vlinders. Ook dient om de 15 jaar epn volledige
vegetatiekartering van het gebied te worden opgesteld. Een deel van de benodigde gegevens kan in
het kader van het beheersevaluatieprogramma verzameld worden (van Tooren, 1993).

Inventariseren van nog onvoldoende bekende aspecten van het terrein is van belang :

. om nog niet onderkende waarden van het terrein te weten te komen

. en om meer informatie te verkrijgen over zaken die noodzakelijk zijn om het beheer beter
te kunnen plannen (Anonymus, 1995).
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6.3 Beheersevaluatieprogramma

Om te kunnen beoordelen of het beheer toereikend is ter realisering van de doelstellingen, wordt een
monitoringsprograÍnma opgesteld: het zogeheten beheersevaluatie-programma (BEP). Aan de hand
van het BEP kunnen de ontwikkelingen in het licht van de doelstellingen (controle-mechanisme)
beoordeeld worden en kan aan het eind van de planperiode, of eventueel tussentdds, beoordeeld
worden of bijstelling van het beheer of de doelstellingen gewenst is.

Monitoring is bovendien een alarmsysteem dat de beheerder waarschuwt wanneer onaanvaardbare
veranderingen (t.g.v. externe en interne invloeden) op het terrein plaatsgrijpen. Verder voorziet dit
systeem de beheerder van voldoende data om conclusies te trekken en hypotheses te formuleren
omtrent geobserveerde trends. Geregelde monitoring laat toe trends tijdig op te sporen (voor

ireversibele veranderingen hebben plaatsgegrepen) (Smith et al., 1985).

Het BEP omvat twee hoofdonderdelen :

o natuurtechnische monitoring
o monilortng van milieu-indicatoren

6.3. 1 Natuuftechnische monitoring

Natuurtechnische monitoring behelst het volgen van de ontwikkelingen van de voor het terrein
kenmerkende natuurwaarden. Het volgen van de natuurwaarde van het terrein gebeurt om een indruk
te krijgen van de ontwikkeling van waardevolle plant- en diersoorten. Deze zijn indicatief voor
waardevolle levensgemeenschappen en vertegenwoordigen tevens een waarde op zich
(Natuurmonumenten et al., 1995).

Enerzijds betreft het onderzoek naar de op een Rode Lijst voorkomende soorten. Deze soorten zijn
uitermate belangrijk voor een gebied omdat ze:

a de natuurwaarde van het stukje natuur aangeven

o als graadmeter dienen voor de kwaliteit van het ecosysteem

o als milieu-indicatoren fungeren

o bruikbaar zijn als graadmeter voor de effectiviteit van het gevoerde beheer (van Tooren, 1993).

Anderzijds wordt er ook onderzoek verricht naar de aanwezigheid van specifieke flora- en fauna-
elementen in het terrein.

o Flora-onderzoekomvat

r het bijhouden van het voorkomen van hogere plantensoorten die de waarde van het terrein

aangeven,

o het nagaan van de effectiviteit van het gevoerde beheer, aan de hand van de veranderingen

in het voorkomen van soorten (van Tooren, 1993).

o In het fauna-onderzoek wordt de aanwezigheid van enkele kenmerkende (soms zeldzame)

diersoorten voor het gegeven terrein ingeschat.

Elke benadering vergt een specifiek onderzoek. In de volgende drie puntjes
. Rode Lijstsoorten
o Flora
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o Fauna

worden de verschillende werkwijzen uit de doeken gedaan.

6.3. 1. 1 Rode lijstsoorten

De bekende groeiplaatsen van de Rode Lijst plantensoorten worden bezocht. De locatie wordt
ingetekend op kaart (liefst op een zo klein mogelijke schaal). Met het BMAP computerprogranrma
kan dit nu ook automatisch.

BMAP is een programma voor PC's met als tunctie het vastleggen van (punt)waarnemingen op een kaart.

Deze kaart is (in kleur) tijdens het draaien van bitmap zichtbaar op het beeldscherm. Met de muis kan een

vindplaats van plant, dier of wat dan ook worden aangewezen en met een klik v,vorden vastgelegd. Naast

de coordinqten en de naam van de soort, kunnen jaar, waarnemer en abundantie worden vastgelegd. In
pincipe is elke kaartschaal mogelijk en kan er beperkt worden in- en uitgezoomd. De voordelen van

BMPA zijn snelheid en accuratie.

Per groeiplaats wordt een aantalschatting of oppervlakteschatting gemaakt. Verder dienen ook het
terrein, de lokatie, datum, waarnemer en eventuele opmerkingen te worden genoteerd. Indien nieuwe
groeiplaatsen of nieuwe soorten worden gevonden, zullen deze in de monitoring worden
meegenomen (van Tooren, 1995).

Het bezoeken van meerdere groeiplaatsen (of plots) is noodzakelijk om een representatief en

betrouwbaar beeld te verkrijgen. Het is daarbij onmogelijk om elke plant van elke soort op te meten.
Toch is als objectieve standaard het schatten van de aanwezigheid binnen een proefvlak mogelijk.
Een evenwicht moet daarbij worden bereikt tussen de omvang en intensiteit van opmeten en de

beschikbare tijd en werkkracht. Al bij al blijft dit een zeer arbeidsintensief wer§e (Smith et al.,
1e8s).

6.3.1.2 Flora

Bij de monitoring van flora en vegetatie zal per ecotoop, terrein- of vegetatietype beschreven moeten
worden welke plantensoorten, populaties van soorten of vegetatietypen en vegetatiestructuren
geihventariseerd worden. De nadruk zal daarbij liggen op het opstellen van indicatorreeksen voor
processen als verschraling, eutrofiëring, ontzilting, verzilting, veroudering (rijping), verjonging,
verzuring, vemriging en vele andere standplaatsveranderingen (zie bijlage). Blj het kiezen van de te
inventariseren populaties, soorten of vegetatietypen/-structuren zal rekening moeten worden
gehouden met herkenbaarheid en zoektijd van de indicatoren (O & B, 1993).

In het algemeen zal het monitoren van flora- en vegetatieëlementen in een beheerseenheid
steekproefgewijs plaatsvinden. Dat houdt in dat in het beheersevaluatieprogramma een zorgwldige
en beargumenteerde keuze gemaakt moet worden van welke delen of percelen hiervoor in
aanmerking komen. Deze keuze zal o.a. bepaald worden door representatie, bereikbaarheid,
vrijwaring van externe invloeden en zekerheid van continui'teit in het beheer.
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Bij de monitoring van flora en vegetatie kunnen de volgende methoden gebruikt worden
(Anonymus, 1995):

o inventarisatie soortensamenstelling (Tansley-opname, Braun-Blanquet methode)
. perrnanentekwadraten
o transektenstudie
. vegetatiekartering
o soortkartering
o schatting bedekkingspercentage van één of meer soorten
o telling van aantal exemplaren
r luchtfotokartering (remote sensing)
o fotografie.

a. inventarisatie soortensamenstelling

Voor het inventariseren van de soortensamenstelling bestaan twee methoden :

o de Tansley methode

o Braun-Blanquet methode.

t De Braun-Blanquet methode

De Braun-Blanquet methode is ontwikkeld door vegetatiekundigen om een nauwkeurige beschrijving
te maken van de plantengroei op een betrekkelijk klein oppervlak. Uitgangspunt is dat de soorten
die samen plegen te groeien allemaal in het vlak zijn vertegenwoordigd en vooral dat er een

homogene opname wordt gemaakt (van Tooren, 1995).

Ook voor monitoring (het volgen van veranderingen in de vegetatie in de tijd) is de BB methode heel

geschikt. De proefvlakken moeten dan gezien worden als steekproef. Door regelmatige herhaling
van de proefvlakken worden de verschillen in kaart gebracht. Omdat het zaak is om steeds hetzelfde

proefvlak op te nemen en daarom nauwkeurige markering m.b.v. palen noodzakelijk is, spreekt men

ook wel van perïnanente quadraten (PQ's) (van Tooren, 1993).

Het aantal PQ's wordt vastgelegd volgens de tijd en mankracht die aanwezig is en naargelang het

doel van een dergelijke inventaris. Belangrijk bij het vastleggen van de proefvlakken is:
o het nemen van een representatief staal van de voornaamste plantengemeenschappen in de site of

monitoringseenheid

o de aanwezigheid van alle verschillende combinaties van plantengemeenschappen en

beheerstechnieken

o de aanwezigheid van duplicaties in de oorspronkelijke proefopstelling, om eventueel verlies tijdens

het verloop van de opmetingsperiode op te vangen

. een grondige spreiding van PQ's zodat ze niet door I ramp allemaal worden vernietigd (Smith et

al., 1985).

Naargelang de diverse ecotopen zijn er specifieke richtlijnen voor de afmetingen van een Braun-
Blanquet proefvlak (minimale grootte 1 x I m2) :

o l-4 m2 voor weilanden
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a 5-10 (25) m2 voor hooilanden

20-40 m2 voor struwelen

100-200 m2 voor bossen (van Tooren, 1995).a

Het markeren van de PQ's gebeurt met eenvoudig en goedkoop markeringsmateriaal. Verder dient

het materiaal van duurzame aard te zijn en geen interferentie te vertonen t.a.v. flora- en fauna-

elementen. Bovendien moeten de markeringseenheden makkelijk terugvindbaar zijn om de opnames

vlot te laten verlopen. De twee meest gebruikte materialen zijn:
r houten paaltjes (opvallend, vergaan, aantrekken van vogels, dieren en grazers)

o begraven metalen markeerders (detectie via magnetometer) (Smith et al., 1985).

De meest gebruikte technieken bij het onderzoek naar de verschillende proefvlakken zijn :

o het opmeten van de aan-of afwezigheid van alle of geselecteerde plantensoorten in de diverse PQ's

o het intekenen van plantensoorten op kaart (via Tansley methode)

o het aanduiden van de bedekkingsgraad van alle plantensoorten

Per proefvlak alle soorten inventariseren en per soort het aantal individuen en/of

bedekkingspercentage schatten volgens onderstaande schaal.

r
+r
+p
+a
+b
1p

1a

1b

2m

2a

2b

3a

3b

4a

4b

5a

5D

sporadisch in de begroeiing als geheel

1 à 2 individuen in het proefvlak (bedekking < I 7o )

weinig talrijk; 3 à 20 individuen (bedekking < I 7o )

weinig talrijk; 3 à 20 individuen (bedekking < l-2 7o )

weinig talrijk;3 à 20 individuen (bedekking<2-5 Vo)

talrijk; 20-100 individuen (bedekking < I Vo )

talrijk; 20-100 individuen (bedekking < l-2 Vo )

talrijk; 20-100 individuen (bedekking <2-5 7o )

zeer talrijk; > 100 individuen (bedekking < 5 7o )

soort bedekt 5-127o

soort bedekt 12-25 7o

soort bedekt 25-37 Vo

soort bedekt 37-50 7o

soort bedekt 50-62 7o

soort bedekt 62-75 7o

soort bedekt 75-87 7o

soort bedekt 87-100 7o

Tabel 6.1 : Schattingsmethode voor het maken v&n een vegetatie-opname (O & B)

De grote voordelen van het vastleggen van PQ's en een nauwkeurige vegetatiekundige opmeting zijn

(Smith et al., 1985) :

o het ontstaan van een goede vergelijkingsbasis door temporele opnames op exact dezelfde plaats

o herlocatie van de PQ's is eenvoudig

o proefvlakken zijn makkelijk en snel heropmeetbaar
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a fotografische gegevens zijn makkelijk combineerbaar met PQ's

Nadelen van BB opnames :

r het is zeer arbeidsintensief

o er is een grote kennis van plantensoorten vereist.

i De Tansley methode

Deze methode is vooral bedoeld voor het opnemen van relatief grote proeÍvlakken. Bij herhaling van

de opnames (in de tijd) kunnen de verschillen worden bestudeerd. Omdat het proefvlak niet perse

homogeen hoeft te zijn, en de bedekking vrij grof wordt geschat, is de methode minder nauwkeurig

dan de BB methode. Voor een snelle en oppervlakkige terreinbeschrijving is de methode echter wel

geschikt (van Tooren, 1995 ).

Hoewel de Tansley methode gebruikt kan worden voor allerlei verschillende oppervlakken, is het

raadzaam om deze niet veel groter dan 50 x 50 m te kiezen. Tevens is het het beste om sterke

overgangen binnen het proefvlak te vermijden. Soms verkiest men ook om niet alle soorten te

noteren, maar bv. alleen een groepje aandachtssoorten of soorten die deel uitmaken van een

indicerende reeks. In feite wordt er een uitgebreide streepjeslijst opgesteld. De methode is

(bijgevolg) niet geschikt voor vegetatiekundige studie. Bij monitoring van zeldzame (b.v. RL)

soorten kan ook beter met een oppervlakte of aantalsschatting worden gewerkt (Kent et al., 1994).

Voor het inventariseren van percelen of grote proefvlakken kan de botanische samenstelling volgens

onderstaande globale kwantitatieve schaal worden vastgelegd.

.. .:. ]

d

c

a

f
o

s

r

dominant; de soort bedekt alleen de gehele begroeiing

co-dominant; de soort domineert samen met één of meerdere soorten

abundanq de soort is zeer veel aanwezig, maar niet (co-)dominant

frequent; de soort is talrijk aanwezig maar weinig bedekkend

occasioneel; de soort groeit zo hier en daar (schaars)

sporadisch; de soort komt maar met enkele exemplaren voor

zeldzaaml. de soort is zeldzaam (1-3 exemplaren)

Tabel6.2 : Schaal voor een kwantitatief llortstische inventarisatie volgens Tansley (O & B)

Bij het vastleggen van een transect, bestaat de keuze uit :

o lijntransecten

o stroken ('belt transect')

In het lijntransect legt men een lijn vast tussen twee gemarkeerde punten. Vervolgens worden dan

plantensoortopnames gemaakt, refererend naar:

. elke plantensoort ofgeselecteerde soort die de lijn raakt

o de soorten die met een regelmatig interval van zo'n 5-10 cm de lijn raken.
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Verder is het ook mogelijk om bodemwaarnemingen uit te voeren op regelmatige intervallen
langsheen de lijn (Smith et al., 1985).

Bij een zone-opname wordt het transect op dezelfde wijze uitgelegd als een lijntransect, maar de
vegetatie-opname gebeurt in een strook langs de lijn. In vergelijking tot de vorige techniek is deze
bruikbaarder om relatieve ramingen van bedekkingsgraad van plantensoorten te maken. De
resultaten van deze transect-opnames worden meestal voorgesteld als een serie plots op geruit papier
met het transectprofiel op de x-as en de abundantie of frequentie van de individuele soorten op
specifieke punten in een histogram boven het profiel uitgezet (Kent et al.,1994).

De grote voordelen van transect-opnames met de Tansley-methode is:
. de mogehjkheid tot waarnemen van veranderingen in vegetatie en bodem
r de combinatiemogelijkheid met PQ's of fotografie

. bruikbaarheid naar studie van zoneringen en successie in plantengemeenschappen door het

opmeten van de vegetatie langs een vaste lijn loodrecht op de diverse zones

o indien transectseries werden aangelegd doorheen een site (en vegetatiezones) behoort een complete

voorstelling van de edafische condities in het terrein verder tot de mogelijkheden (Smith et al.,

198s).

nadelen

a niet zo nauwkeurig

b. permanente kwadraten

zie Braun-Blanquet methode

c. transektenstudie

zie Tansley-methode

d. vegetatiekartering

De vegetatiekartering houdt zich bezig met het in kaart brengen van vegetaties of vegetatie-
eenheden, m.a.w. met hun verbreiding.

Een vegetatiekaart is een kaart waarop de ruimtelijke variatie in de begroeiing, dus de vegetatie van

een bepaald gebied, door middel van afgegrensde kaarnlakjes, afgebeeld wordt. In dit verband is het
belangriik dat onder vegetatie wordt verstaan, de ruimtelijke massa van plantenindividuen, in
samanhang met de plaats waar zij groeien en in rangschikking die zi uit zichzetf hebben genomen

(Westhoff, 1965).

In de eerste plaats kan dit van zuiver wetenschappelijk belang zijn,omdat de kennis over de
ruimtelijke verdeling van de vegetatie-eenheden bijdraagt tot meer inzicht in de samenhang tussen
de eenheden. In de tweede plaats valt de vegetatiekartering te gebruiken binnen het gebied van het
natuurbeheer. Enkel op basis van deze gegevens kunnen passende beheersmaatregelen worden
genomen (Den Held, 1985; Leys, 1982).
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e. soofrkartering

De locaties van bepaalde soorten worden op een kaart ingetekend (schaal l:2500). Indien de

identificatie van de soorten per proefvlak verloopt, dan kan een specifiek vegetatiepatroon worden
waargenomen: gegroepeerd, toevallig en regelmatig (Figuur 6.1). Dit verwijst naar de manier
waarop individuele plantensoorten geordend zijn binnen een plantengemeenschap (Kent et al.,

1994).

Figuur 6.1: Vegetatiepatronen (Kent et al., 1994)

f. schatting van de bedekkingspercentages

Om de relatieve oppervlakte, ingenomen door een aantal specifieke plantensoorten in te schatten,
bestaat er een subjectieve en een objektieve meettechniek.

In de subjectieve techniek wordt de bedekkingsgraad eenvoudigweg ingeschat door een blik van
bovenaf, op het proefvlak (1). Het ingenomen Vo wordt voor elke plantensoort ingeschat volgens één

van de volgende schalen:

. 0-100 7o schaal, met intervallen van 5 tot l0 Vo, waardoor we een even aantal klassen bekomen

o BB schaal (zie Braun-Blanquet methode)

In de objectieve methode wordt een pinnennetwerk op het proefvlak geplaatst en de

bedekkingsgraad wordt enkel aan de hand van de rakende plantensoorten ingeschat.

Naast de bedekkingsgraad van diverse plantensoorten in proefvlakken kan ook de bedekking van de

diverse lagen (boomlaag, kruidlaag, moslaag,...) worden genoteerd. Tenslotte kan een procentuele
bedekking van de verschillende hoogteklassen worden opgesteld.

(b) Clustered(a) Regular

(c) Random

Or.radrat size Íor

I throwing within
each area

lndividual plant
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zeer laag

laag

middel hoog

hoog

zeer

minder dan 15 cm :

15 tot 30 cm :

30 tot 60 cm :

60 tot 120 cm :

meer dan 120 cm :

Tabel 6.3 : Procentuele bedekking van de hoogleklassen (O & B)

Naast een raming van de bedekkingsgraad wordt de belangrijkheid van bepaalde plantensoorten in

PQ's gemeten door middel van abundantie. Men hanteert daartoe frequentie of densiteitsbepalingen.

. Onder densiteit verstaat men het aantal planten van een soort binnen een proefvlak.

o Frequentie daarentegen is de waarschijnlijkheid waarmee een onderzoeker een bepaalde

plantensoort binnen een proefvlak zal terugvinden.

g. telling van het aantal exemplaren

Inschatten van de omvang van plantenpopulaties gebeurt door aantallen (a) of oppervlakte (a-opp)

bepalingen per soort.

Naar aantal

* als een individu wordt beschouwd: alle bovengrondse zichtbare planten die als een zelfstandige plant kunnen leven

naar van de

I <lm2
2 l-5 m2

3 6-25 m2

4 26-50m2

5 >50m2

6 > 100 m2

7 > 1000 m2

8 > 10000 m2

* onder een groep of familie wordt verstaan: een ruinitelijk dicht bijeen staande groep van planten die tot één populatie behoort

*

1 I individu*

2-5 individuen2

3 6-25 individuen

26-50 individuen4

5 5l-100 individuen

6 > 100 individuen

7 > 1000 individuen

8 > 10000 individuen

K.U.Leuven, Laboratorium voor Bos, Natuur en Landschap 53



tr B eheersevaluatie-onderzoek

h. luchtfotokartering ( remote sensing)

De landschappelijke waarden van een terrein kunnen hoog zijn vanwege het kleinschalig karakter
van een gebied. Regelmatig zal er een controle plaatsvinden om vast te stellen of er een eventuele
achteruitgang van de landschappelijke waarden optreedt. Dit zal aan de hand van luchtfoto's gevolgd
worden. De keuze van welke delen door regelmatige fotoregistratie gevolgd dienen te worden, kan
gemaakt worden na de basisinventarisatie van deze landschappelijke waarden.

Ook de afwisseling van verschillende terreintypen (bos, ruigte, struweel, grasland, heide,...) en hun

onderlinge verhoudingen kunnen gevolgd worden. Dit is belangrijk voor het evalueren van het

beheer (evenwichtssituaties tussen de verschillende vegetaties) (O & B, L993).

i. fotografie

Bij het nemen van fotografische beelden maakt men een keuze tussen

o het waarnemen van de algemene vegetatiestructuur en

plantengemeenschappen (intermediaire schaal)

o gedetailleerde opnames van de vegetatie in PQ's.

de verscheidenheid aan

Deze keuze-optie wordt vastgelegd in de doelstellingen:

o ofwel maakt men fotografische opnames van de vegetatie in elk kwadraat (kwadratisch portret)

0 ofwel opteert men voor het nemen van een beeld van de vegetatie waarin het proefvlak gelegen is.

Grote voordelen van een dergelijke werkwijze zijn :

e het snel en eenvoudig opnemen van de vegetatie in het veld, vergeleken met methodes waarin

systematische tellingen dienen te gebeuren

. de onschatbare waarde van foto's van de vegetatie op specifieke gekende plaatsen voor de

vegetatiekartering (ze voorzien ons van een permanente opname van de toestand en samenstelling

van de vegetatie die samen met soortenlijsten en bedekkingsgraden een mooi overzicht geven van

het terrein).

Het onvermijdelijke nadeel met de opeenvolgende fotografische opnames is het feit dat ze slechts
een grove indicatie van de veranderingen aangeven t.o.v. een nauwkeurig opgemeten proefvlak.

Verder bestaan de volgende twee grote gevaren :

o de set van foto's en negatieven van verschillende sites in verscheidene jaren kunnen worden

verwisseld indien niet een exact documentatie - en opslagsysteem werd opgesteld

o fotografische opnames dienen duidelijk gerelateerd te zdn t.o.v. specifieke terreinplaatsen om van

enige betekenis te zijn (Smith et al., 1985).

6.3.1.3 Fauna

Het volgen van de ontwikkelingen in de fauna zal meestal per soort plaatsvinden. De beschrijving
van de monitoring van de fauna-elementen zal daarbij zoveel mogelijk aan de verschillende habitats
(biotoop) gekoppeld worden. Met name de veranderingen in de biotopen t.g.v. het beheer zijn van

belang bij deze monitoring. Het gaat daarbij om veranderingen in het biotoop als vergrassing,
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verdroging, vemriging, verbossing, voedselverbeteringen, verschraling, verontrusting, vergiftiging,
verlanding, korter resp. hoger worden van de vegetaties, competitie, predatie, aantalsregulatie,

selectie e.d. (van Tooren, L993).

De voor deze processen en biotopen karakteristieke enlof waardevolle soorten zullen zich daarbij
voor periodieke inventarisaties het beste lenen. Evenals bij flora en vegetatie kunnen de

ontwikkelingen in de fauna aan de hand van diagnostische indicatorreeksen beschreven en

gewaardeerd worden. In tegenstelling tot de flora en vegetatie zal bij de monitoring van de fauna het

accent liggen op het vaststellen van aantallen exemplaren of paren (O & B, 1993).

Naargelang de waarde van het te onderzoeken gebied, zullen de noodzakelijk te monitoren
diersoorten wisselen. Meestal zal men enkele of alle hieronder vermelde dierklassen in de opnames

terugvinden:
o avifauna: broedvogels

trekvogels

. grote zoogdieren (in het algemeen dieren die direct reguleerbaar zijn)
o kleine zoogdieren

o entomofauna (insekten en dagvlindersoorten)

o reptielen

. amfibieën

r waterfauna (o.a. vissen).

Er bestaan heel wat uiteenlopende methodes om deze fauna-elementen op te meten (5):
r BMP methode

r IAWM methode

o BSP methode

. andere territoriumkartering (methode Bloem, Tinbergen)

o nestentelling

o turfmethode

. transectmethode

. soort aanwezig maar niet of onvoldoende geteld

o onbekend.

a. BMP methode (Broedvogel Monitoring Project)

Bij het onderzoek in proefvlakken worden vaste onderzoeksgebieden gekozen die jaarlijks worden
geïnventariseerd. In het kader van het BMP worden alle vogelsoorten of slechts een selectie geteld.

Uit oogpunt van effectiviteit en haalbaarheid bestaan 5 onderzoeksdoelgroepen:

alle soorten

bijzondere soorten

weide- en akkervogels

stadsvogels

roofvogels.

De uiteindelijke bedoeling is een overzicht van de aantalsevolutie op regionaal (of landelijk) niveau

te bekomen (SOVON; van den Brink, 1992;van Dijk, 1996).

0

0

0

0

I
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b.IAWM methode

Z,elfde methode als (a) maar specifiek voor weidevogels opgesteld (LA\ryM).

c. BSP methode (Bijzondere Soorten Project)

Bij het soortonderzoek wordt getracht jaarlijks de volledige broedpopulatie te tellen. Dit gebeurt

intensief in de belangrijkste gebieden en eerder aanvullend in de andere gebieden. Hierbij richt men

zich vooral op schaarsere en kwetsbare (beheersrelevante) soorten. Deze resultaten dienen om het
gevoerde beheer te evalueren en het beheer voor de komende jaren uit te stippelen. Deze methode
(bijzondere soorten) is een aanvulling op de BMP methode (algemene soorten) (CBS, 1986b; van

Dijk et a1.,1996).

d. ande re territoriumkartering ( methode Bloem, Tinber gen)

Bij de territoriumkartering wordt ervan uitgegaan dat dieren territoria hebben waaraan ze gedurende

het broedseizoen gebonden zijn en waarin ze hun aanwezigheid laten blijken door zang, balts,

nestbouw en alarmroepen.Met andere woorden, een regelmatig terugkerende waarnemer moet dus
steeds op ongeveer dezelfde plek hetzelfde individu (of paar) kunnen aantreffen. Er dient hier nog

eens duidelijk te worden fgewezen op het feit dat tenitoria of vestingen worden geïnventariseerd en

geen broedgevallen.Tijdens de periode maart-juni worden meerdere bezoeken aan het studiegebied
gebracht. De waarnemingen per dag worden uiteindelijk overgebracht op soortkaarten (Tinbergen).

Bij de methode Bloem heeft de waarnemer alle soortenkaarten bij en kan men deze rechtstreeks

invullen (Hustings et al., 1985).

e. nestentelling

Waarnemers die hieraan meedoen, zoeken neste die ze minimaal tweemaal moeten bezoeken om iets
over het succes van een nest te kunnen zeggen. Door twee bezoeken te brengen, kan de dagelijkse
overlevingskans van het nest worden berekend met de Mayfield-methode. Hierdoor wordt het
probleem van overschatting van het broedsucces omzeild (Bijlsma, 1996).

Nestentellingen worden uitgevoerd voor vogels, vleermuizen en eekhoorns.

f. turfmethode

Men loopt een route door het te inventariseren gebied op een zodanige wijze dat het gehele gebied

wordt bestreken. De route slingert zich dus door het gebied, waarbij men zoveel mogelijk vermijdt
ergens tweemaal te komen. De waarnemingen worden niet op een kaart van het gebied ingetekend,
maar men volstaat met het turven van het aantal individuen per soort. Men krijgt zo een lijst met per

soort het aantal waargenomen individuen of paren. Waar die binnen het waarnemingsgebied precies

zitten, wordt op deze wijze dus niet vastgelegd (Hustings et al., 1985).
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g. transectmethode

Via punttransecttellingen worden trends van in ons land doortrekkende en/of overwinterende vogels
vastgelegd. Het gaat vooral om zeer algemene soorten. Jaarlijks worden enkele malen (november,

december en februari) tellingen uitgevoerd op vaste locaties langs een uitgestippelde route.

Tijdens de periode van april tot september kan hetzelfde worden gedaan voor vleermuizen ('s
avonds) ofvoor dagactieve zoogdieren (CBS, 1986a).

h. soort aanwezig maar niet of onvoldoende geteld

Door zeer toevallige en losse waarnemingen wordt vastgesteld dat de soort in een bepaald gebied

aanwezig is.

i. onbekend

Bepaalde waarnemingen werden genoteerd zonder kenmerkend gebruik van een vaste methode

Bij de opnames moet minimaal het volgende zijn aangegeven (van Tooren, 1995) :

o de begrenzing van het getelde gebied (op een kaartje), dit betreft het gebied dat in zijn geheel

geteld is

t het oppervlak ervan

o de gebruikte methode

I welke soorten wel of niet zijn geteld

o aantal bezoeken (ochtend/avond) en/of aantal minuten/ha

o stippenkaarten van minimaal de BSP- (zeldzaam en schaars) / Rode lijst soorten (liefst alle

soorten).

Volgende opmerkingen zijn uiterst belangrijk voor het welslagen van de opvolging over een langere

tijdsperiode (van Tooren, 1995) :

o de begrenzing van het getelde gebied in verschillendejaren gelijk houden

o een telgebied moet altijd in zijn geheel en overal even grondig worden geteld

o methode van jaar tot jaar gelijkhouden

a per soort en per telgebied uiteraard maar één methode toepassen.

6.3.2 Monitoring van milieu-indicatoren

Monitoring van milieu-indicatoren richt zich op het volgen van bepaalde processen of van de

effecten van deze processen. De monitoring kan plaatsvinden door

o de ontwikkelingen in de betreffende milieufactor direct te meten (b.v. zuurtegraad van de bodem,

grondwaterstand)

I of door gebruik te maken van bio-indicatoren, die in een diagnostische reeks geplaast worden (bv.

een reeks van soorten die kenmerkend zijn voor bepaalde stadia in de verschraling) (4).

In het verloop van de genoemde processen wordt in veel gevallen ingegrepen d.m.v.
beheersmaatregelen, waarïnee deze monitoring tevens indirect gericht is op het nagaan van de
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effectiviteit van het gevoerde beheer. De monitoring van het beheer zelf richt zich vooral op die
beheersmaatregelen waarvan de effecten niet met zekerheid zijn te voorspellen, maar waarbij wel
hoge natuurwaarden in het geding zijn. Voor de diverse levensgemeenschappen zijn een aantal

methodieken uitgewerkt.

6.3.2.1 onderzoek volgens de levensgemeenschappen

a. bossen

Om begrazingsbeheer in bossen te evalueren, dienen de ontwikkelingen met betrekking tot
bosstructuur en bosverjonging, samen met de bosvitaliteit, te worden gevolgd. Voor beheersplanning

en -evaluatie noodzakelijk geachte basisgegevens zijn (Jaspers, 1987):

o met betrekking tot boom/struiklaag

o horizontalestructuur(bedekking)

o verticalestructuur(hoogtevariatie)

. soortensamenstelling

. aandeel van de samenstellende soorten

o ontwikkelingsfase van de samenstellende soorten

a met betrekking tot kruid/moslaag

. soortensamenstelling

r aandeel van de samenstellende soorten.

Dankzij een globale kartering van de bedekking en de soorten kan de mate waarin bosverjonging

optreedt, en de soorten die daarbij een rol spelen worden bepaald. Dit is over een langere periode

bezien van belang bij het vaststellen van de gewenste graasdruk.

Bosstructuurbepalingen (via minimaal 4 transecten van 100 m lengte) en resultaten uit het

vitaliteitsonderzoek laten ons toe veranderingen die zich voltrokken binnen de vegetatie vast te
stellen. Tenslotte zijn veranderingen in de ruimtelijke verdeling en oppervlakte-verhoudingen
(luchtfoto-interpretatie) van opgaand bos en open ruimten een belangrijke bron van informatie voor
het eventueel bijstellen van de graasdruk.

b. graslanden

Het beheer van graslanden is zowel gericht op het behouden en verhogen van de waarden van de

graslanden zelf, als het verhogen van de waarden als onderdeel van het gehele kleinschalige

landschap. De belangrijkste doelstellingen van integrale begrazing is het ontwikkelen van een

gevarieerde vegetatiestructuur en een licht vemrigde grasvegetatie (O & B, 1993).

Graslandgemeenschappen en hun samenstellende soorten zijn sterk dynamisch tijdens en doorheen

de jaren waardoor monitoring jaarlijks en op ongeveer hetzelfde tijdstip dient plaats te vinden. Er
wordt vooral gekeken naar volgende indicatoren van verandering (Smith et al., 1985) :

o verandering in de relatieve bedekkingsgraden of dominantie van individuele plantensoorten of
groepen van plantensoorten

o verlies of vermindering in aantal van populaties of soorten, voornamelijk deze van zeldzame aard
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o verandering in het reproductieve succes van soorten, met name in het aantal bloemgroepen of
bloeiende aren

o verandering in de soortenrijkdom ofsoortenvariatie

o aantal nieuwe soorten die in de proefvlakken worden teruggevonden.

De gebruikte methoden om enkele van deze veranderingen in het terrein vast te stellen, zijn :

. monitoring van de aanwezige rode lijstsoorten en van enkele andere waardevolle soorten in het

gehele plangebied

. volgen van de ontwikkelingen in de broedvogelbevolking en van het voorkomen van dagvlinders

(als graadmeter van een succesvol beheer)

. opnemen van enkele transecten met PQ

. beschrijven van vegetatie m.b.v. Tansley-schaal

. volgen van ontwikkelingen (als verschraling, verruiging en vernatting) volgens diagnostische

reeksen d.m.v. inventarisatie van de voorkomende soorten m.b.v. een Tansley-schatting in

proefvlakken van l0 x l0 m
. de vegetatiestruktuur wordt opgenomen in transekten van 100 x l0 m. De transekten zullen vooral

worden gelegd op overgangen van bos naar heide en van grasland naar struweel, enz.; de

transekten worden pas uitgezet wanneer een stabiel graaspatroon is ontstaan

. de ontwikkeling van ruigten zal worden gevolgd door oppervlakteschattingen per perceel en

soortensamenstelling in proefvlakken

o de kwantiteit van de verruiging zal worden beoordeeld door per perceel het aandeel aan ruigte (>

30 cm) in bedekkingspercentages te schatten. De samenstelling zal worden opgenomen in

proefvlakken van l0 x l0 m2 (O & B, 1993).

c. heide

Heidebeheer richt zich vooral op het behoud van soortenrijke, gevarieerde heidevegetaties (samen

met een hoge mate van structuurvariatie in vegetatietypen en micropatronen). Het volgen van de

effecten van begrazingsbeheer op de structuur en soortensamenstelling van de heide (om de

begrazingsdichtheid te kunnen evalueren) is uitermate belangrijk.

Deze beoordeling berust op het uitvoeren van verschillende veldwerktehnieken, zoals (O & B,

tee3):
. per terreindeel wordt de verhouding bos-open terrein vergeleken met de doelstelling

dienaangaande door de beheerder

o bedekkingsschattingen van de structuurbepalende soorten in plots op enkele transecten in de

heideterreintjes (Dopheide, Pijpestroode, Bochtige Smele, Struikheide, Veenbies en Struikwilg)
r Tansley-schattingen van indicatorsoorten en waardevolle soorten in proefvlakken

o nota's opstellen over vraat en betreding van runderen en konijnen (paadjes, keutels, vraat)

. telling van opslag; het aantal bomen (geen kiemplanten) met een aanduiding van de

hoogteklassen: 0-l m, l-2m,> 2m.

. op een aantal plaatsen wordt een beoordeling gemaakt van de vegetatiestructuur door de laagste

en de hoogste lengte van de grassen te meten
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de aanwezigheid van diersoorten als Levendbarende hagedis, Adder, Roodborsttapuit,

Boomleeuwerik, Geelgors, Tapuit en Paapje controleren, want zij kunnen wijzen op

structuurvariaties.

d. akkers

Het beheer van akkers onder begrazing is gericht op het verkrijgen (of behouden) van een

waardevolle akkeronkruidenvegetatie. Om te bepalen in welke mate het beheer succesvol is, worden

de akkeronkruidenvegetatie met behulp van de Tansley-schaal ingeschat. Er vindt ook nog een

inventarisatie van broedvogels en dagvlinders in het gebied plaats.

e. water

Om externe en interne invloeden in te schatten die gevolgen kunnen hebben op de waterhuishouding

is het belangrijk de samenstelling van het bodemwater, als het verloop van de waterstanden te

volgen.

De belangrijkste waterhuishoudingsaspecten worden op volgende wijze getest:

. opmeten van de waterkwaliteit (Cl, Ca, HCO2, EGV, pH,...)

. opmeten van het grondwaterpeil

. waterstanden via peilbuizen

. doorzichtsmeting in vennen via Secchi-schijf

. opmeten van de helderheid en de stroomsnelheid van oppervlaktewater

. in proefvlakken Tansley-schattingen doorvoeren om vernattings/verdrogingseffecten vast te
stellen (O & B, 1993).

6.3 .2.2 studie omtrent' ingeschaard e gr azer s'

Bepaalde aspecten van het gedrag van grazers zullen aan de hand van invullijsten steekproefgewijs

in de tijd worden gevolgd. Het gaat hierbij om terreingebruik, groepsgrootte, en -samenstelling,

vluchtgedrag en -afstand en facilitatie op de korte vegetaties. Ten behoeve van de

gezondheidstoestand van de dieren is het interessant chemische analyses naar de gehaltes van de

voornaamste spore-elementen in het terrein uit te voeren (en de pollutie door zware metalen na te

gaan).

6.3.3.3 opmerkingen

Plantengemeenschappen en individuele soorten zijn dynamisch en vertonen fluctuaties in hun

jaarlijkse verschijningen. Daarom mogen de resultaten van een monitoringsprogramma pas worden

beoordeeld indien het programma reeds vijf jaar lopende is. Eveneens van belang is de frequentie

van opmetingen en de tijdsduur besteed aan de proefvlakken en de transecten (Smith et al., 1985).

De noodzaak van herhaalde opnames in de eerste jaren van de monitoringsperiode dient te worden

benadrukt. Een behoorlijk aantal opnames moet worden verzameld als referentiewaarde van

fluctuerende soortenschattingen en als vergelijkingsbasis voor latere metingen. Verschillende

opnames zijn eveneens noodzakelijk om de vooringenomenheid van de waarnemer weg te werken.
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Om te beoordelen of geobserveerde veranderingen aanvaardbaar zijn of niet, moet de

terreinbeheerder eerst een aantal factoren in rekening brengen:

o de doelstellingen waaÍmee het terrein en zijn plantengemeenschappen wordt beheerd

o zoeken naar de onderliggende oorzaak voor deze geobserveerde trends

o bekijken of veranderingen in het beheer mogelijk zijn of of een aantal elementen kunnen

verwijderd worden die aan de grondslag lagen van deze veranderingen, zodatze worden gestopt.

Een dergelijke beoordeling is slechts mogelijk aan de hand van:

o tabulaire vergelijkingen of grafische plots per plantenfamilie (soort)

o het bekijken van de evolutie van enkele waardevolle soorten

o het volgen van indicatoren (van Tooren, 1995).

6.4 Beheersverslaglegging

Het evaluatieprogramma omvat een beschrijving van de te monitoren natuurwaarden en milieu-

indicatoren. Daarbij worden de te hanteren methoden, lokatie, frequentie e.d. aangegeven. In het

beheersevaluatieprogramma is tevens aangegeven welk evaluatieonderzoek minimaal noodzakelijk

is en welk onderzoek facultatief is en alleen kan plaatsvinden indien extra middelen beschikbaar

zrjn.

Behalve waarnemingen aan biotische en abiotische faktoren is het noodzakelijk een goede

verslaglegging van het gevoerde beheer te realiseren om de wijzigingen in flora, vegetatie en fauna

in verband te kunnen brengen met het gevoerde beheer (O & B, 1993).

Het is noodzakelijk om ieder jaar van de blokken waar waarnemingen aan flora, vegetatie en fauna

verricht worden de genomen maatregelen vast te leggen. De maatregelen dienen hierbij zoveel

mogelijk gekwantificeerd te worden. Daarbij worden aantallen; bewerkte oppervlakte, hoeveelheid

(kg/ha,...) eveneens per blok aangegeven. Het kan daarbij gaan om (van Tooren, 1993) :

. maaibeheer (tijdstip, locatie, oppervlakte, wijze van maaien, gewasbehandeling)

o plaggen (lokatie, schaal, datum van uitvoering)

. begrazing (lokatie, datum van in- en uitscharing, aantallen dieren die worden ingeschaard verdeeld

in leeftijdscategorieën)

o bemesting (tijdstip, locatie, oppervlakte, hoeveelheid mest per ha, type mest)

. beheer bos, bomen en struiken (dunnen, hakhoutbeheer)

. opslag verwijderen (lokatie,jaar van uitvoering)

o akkerbeheer (lokatie, soort,en hoeveelheid gebruikte bemesting en bekalking, aard en frequentie

van de onkruidbestrijding, soort gewas, datum en tijdsduur van braakligging

. beheer waterlopen (schonen: tijdstip, locatie, methode)

. dempen van sloten (lokatie en lengte van het gedempte deel)

o hydrologisch beheer percelen (begreppelen en inandatie; lokatie, tijdstip, diepte).

Behalve meer inzicht in de relatie tussen enerzijds de genomen beheersmaatregelen en anderzijds de

waargenomen ecologische effecten is het ook van belang om de doelmatigheid van het gevoerde

beheer te toetsen. In het beheersevaluatieprogramma zullen dan ook hieromtrent richtlijnen moeten

worden opgenomen om de noodzakelijke informatie daarover te verkrijgen. In de praktijk komt dat
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neer op het registreren van de financiële consequenties en de ergonomische aspecten van het

gevoerde beheer en de wijze van uitvoering van het beheer. Dit bevat ondermeer volgende gegevens:

r aantal mensdagen

o directe exploitatiekosten (uitbesteed werk, machinekosten, materiaalkosten e.d.)

o indirecte exploitatiekosten (afschrijvingskosten van investeringen e.d.)

. opbrengsten (verhuur, verkoop,...)

. enzomeer (Anonymus, 1995).

6.5 Uitvoeringsschema

In een tabel wordt een overzicht gegeven van de activiteiten die in het kader van de beheersevaluatie

dienen te worden uitgevoerd. In de tabel is aangegeven wie de waarnemingen zal verrichten, met

welke frequentie dit zal gebeuren en hoeveel mensdagen (md) daarvoor naar schatting nodig zijn.
Het aantal te besteden mensdagen wordt op jaarbasis gegeven.

Tabel 6.4 : Overzichtstabel

Wie ? Frequentie Mensdaqen

.!o
5s
É
fi

bosverjonging + bosstructuur (via methode Jaspers)

bosvorming /openheid van het landschap (via luchtfoto-interpretatie)

bosvital iteitsonderzoek

broedvogelinventarisatie en vegetatiekartering van bossen

beheerder

derden

beheerder

beheerder

vijIaarlijks
tienjaarlijks

jaarlijks

jaarlijks

0.5

0.5

6(
ŝ
A
t{
Fé
tl

À.
5
w
Ar

lí

é
I

D

é

monitoring van Rl-soorten en andere waardevolle soorten

broedvogel- en dagvlinderinventarisatie (graslanden)

transecten met PQ

vegetatiebeschrijving door Tansley

vegetatiestructuurbepaling

akkeronkru iden inventarisatie

broedvogel- en dagvlinderinventarisatie

doorzichtsmeting (Secchi)

peilbuizen

bemonstering en analyse van grondrvater

EGv, pH

beheerder, derden

beheerder, vrijrv illigers

beheerder, derden

beheerder, vrijwilligers

beheerder

beheerder, vrijrvilligers

dneJaartuKs

jaarlijks

driejaarlijks

driejaarlijks

driejaarlijks

driejaarlijks

I

l-2
I

0.s- I

0.5- l
0.5-1

beheerder

beheerder

tweejaarlijks

weejaarlijks

0.5

0.5- t

beheerder

beheerder

derden

derden

maandelUks

wekelijks

jaarlijks

jaarlijks

bos-open terreinverhouding

bedekkingsschattingen van structuurbepalende soorten

Tansley-schaningen van indicatorsoorten

telling van opslag

vegetatiestructuurbepaling

aanwezigheid van diersoorten

vraat en betreding door grazers

beheerder

beheerder, vrijwilligers

beheerder, vrijwilligers

beheerder

beheerder

beheerder, vrijwilligers

beheerder, vrijwilligers

vijIaarlijks
driejaarlijks

driejaarlijks

driejaarlijks

driejaarlijks

tweejaarlijks

iaarliiks

0.5-l

0.5- l
0.5

0.5

0.5

I

I
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