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Grazers langs de Grensmi

lnleiding

Dit rapport kadert in een onderzoek naar de ecologische aspecten van het project Lever
Grensmaas, waarbij in deze rapportage wordt ingegaan op de eerste monitoringsresultaten I
het terreingebruik van de grote grazers in het pilootterrein van Kerkeweerd.

Ontwikkeling van soortenrijke en structuurrijke grasland-, ruigte- en zoomgemeenschapp
vormt één van de streefbeelden van het natuurontwikkelingsproject van de Grensma
Natuurlijke begrazing wordt een sleutelrol toebedeeld bU de vorming van mr

structuurvariatie in het rivierlandschap (lntermezzo: Natuurlijke begrazing). De grote graz'
paard en rund worden hierbij als een deel van het ecosysteem beschouwd. De selectie

voedselkeuze van de herbivoren zorgt voor variatie in begrazings-, betredings-
bemestingsdruk. De selectiviteit voor specifieke lokaties, vegetatietypes of plantensoort
bepalen mee de oppervlakteverhoudingen tussen korte en lange graslanden, ruigtes en bos. (
het effect op de vegetatiestructuur na te gaan, werd een begrazingsonderzoek uitgetekend in I

natuurontwikkelingsterrein Kerkeweerd. Het effect op struweel- en bosvorming speelt zich
op een langere tijdschaal en zal op een hoger schaalniveau geanalyseerd worden. .

oppervlakteverhoudingen van de ruwheidsklassen, klassen onderscheiden op basis \
structuurverschillen, hebben hun invloed op het stromingspatroon van de rivier wat van bela
is voor een beheer. De effecten van de in pilootterreinen toegepaste begrazing op
vegeatiestructuur en het rivierlandschap worden in deze case studie onderzocht binnen I

natuurontwikkeling sgebied Kerkeweerd.

Foto 1: Grind- en zandafzetting na een overstroming in Kerkeweerd
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I ntermezzo : Natu url ij ke begrazi ng

Natuurlijke begrazing vonnt naast de rivierprocessen zoals onregelmatige
overstromingen en kwel één van de natuurlijke processen in het riviersysteem. Langs de
Europese rivieren heeft vermoedelijk een heel scala aan herbivoren geleefd. Grote herbivoren
zoals ree, eland en edelhert, kwamen hier voor naast het oemrnd en tarpan. Grazers zoals het
oemrnd en de tarpan (paard) zijn uitgestorven door biotoopvernietiging en overbejaging.

In de pilootterreinen langs de Grensmaas worden rassen jaarrond ingezet die dicht bij
hun uitgestorven voorouders staan. De nadruk bij de keuze van het ras hgt voornamelijk bij de

zelfredzaanheid van de dieren. Belangrijke kenmerken zijn kleine uiers, geen vervroegde
vruchtbaarheid van de jonge vrouwelijke dieren, zelfstandige geboortes, bestand tegen zon,
vorst, regen en wind, hebben een relatief lage energiebehoefte en stellen weinig eisen aan de
begroeiing. In de Grensmaas werd door Stichting Ark gekozen voor de Konik als paardenras.
De Konik komt oorspronkelijk uit Polen en vertoont een aantal tarpankenmerken zoals de
zwarte aalstreep. Het gekozen runderras is het Gallowayrund, één van de primitieve
runderrassen van Europa. Dit zwarlt tot donker roodbruin runderras is van oorsprong uit
Schotland afkomstig. Naast hun winterhardheid betreft het rustige, hoornloze dieren die zeer
publieksvriendelijk zijn. Hoewel beide rassen gedomesticeerd zijn, hebben ze nog veel
wildkenmerken die afstammen van respectievelijk het oemrnd en oerpaard. Beide dieren leven
het gehele jaar door buiten. Ze kunnen zonder bijvoeren of kunsmatige beschutting de winter
overleven en brengen zonder hulp van de mens hun jongen ter wereld.

Steeds gebeurt integrale begrazing waarbij de terreinen in hun geheel worden begraasd,
zonder dat met afrasteringen onderverdelingen worden gemaakt. De dieren kunnen dan zelf
l<tezenwaar ze grazen, rusten en beschutting zoeken.

Binnen dit riviersysteem wordt de natuurlijl<c dichtheid van begrazing gehouden op I
dier per 3 à 4 ha Effectief Begraasbaar Oppervlak (EBO). Bij deze dichtheid wordt
aangenomen dat bos- en struweelontwikkeling nog steeds kan plaatsvinden naast grote
oppervlaktes ruigtes en kort gegraasde delen.

Bij de samenstelling van de kuddes wordt steeds meer aandacht geschonken aan de
mogelijkheid om natuurlijk sociaal gedrag te vertonen. De basis van de sociale orde ligt in de
natuurlijke verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke individuen. Stichting Ark neemt als
natuurlijke getalsverhouding de getalsverhouding van bij de geboortes namelijk I op 1

(Stichting Ark 1998). Sociale processen zoals strijd om leiderschap, uitstoting van dieren,
vorming van nieuwe kuddes, vrijgezellenkuddes zijn op deze getalsverhouding gebaseerd. In
kleine gebieden zljn deze processen niet altijd te verwezenlijken.

Bij deze meer natuurlijke levensomstandigheden komt een selectieproces op gang,
waardoor dieren steeds beter aangepast raken aan de lokale omstandigheden (dynamisch
biotoop, klimaat, aanwezigheid van publiek, etc.). Stedte van jonge dieren kan als één van de
natuurlijke selectiemechanismen worden beschouwd. Ethiek en natuurlijke selectie processen
voÍnen blj dedomesticatie vaak een wankel evenwicht.

Onder de natuurlijke grazers van de Grensmaas worden niet alleen grote grazers
gerekend. Tal van kleinere wilde soorten grazers zijn te vinden langs de rivier. Verschillende
ganzensoorten waaronder de Grauwe Gans als enigste inheemse broedvogel en tal van
zoogdiersoorten zoals het konijn en haas zijn hier sterk vertegenwoordigd.
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In het volledige begrazingsonderzoek worden twee aspecten uitgewerkt:

Analyse van het terreingebruik van grote en middelgrote herbivoren met als doel inzi,
te verschaffen in de rol van de verschillende grazers binnen het rivierecosysteem van
Grensmaas. Hun selectie voor bepaalde types en locaties vertelt ons meer over h

potentieel om de vegetatiestructuur te beinvloeden. We beperken ons hierbij niet tot
runderen en de paarden, ook de middelgrote grazers worden mee opgevolgd. Kler
zoogdieren worden door de noodzaak van andere bemonsteringstechnieken buit
beschouwing gelaten.

Een lange termijn proefopzet met als doel de invloed van de grote grazers, rund
paard, bepalen op structuur en biodiversiteit binnen een vegetatiegradiënt ont
verschillende abiotische omstandigheden. De beperking tot deze grote grazers steunt
de relevantie voor beheer en hun mogelijke rol als een sleutelsoort voor ruigtes
graslanden (Wallis de Vries 1998). Enkel dichtheden van halfverwilderde gtote graz,

kunnen binnen het gebied gereguleerd worden. De abiotiek tussen de verschiller
proeflocaties verschilt in dynamiek, ontstaan en bodem en zijn telkens kenmerke
voor diverse ecotopen aan de Grensmaas. De gemakkelijkste manier om het effect l
grazers op plantengemeenschappen te onderzoeken is het vergelijken van een begraas
met een onbegraasde situatie d.m.v. exclosures. Dit geeft ons een gedetailleerder ber

van de eigenlijke invloed van de grote grazers.

In het begrazingsonderzoek wordt op verschillende ruimtelijke niveaus gewerkt:

o

a

LANDSCHAPSNIYEAU (Koningsteen, Kerkeweerd, Hochter Bampd)
Ruwheidsklassebepalin g & Begrazingsselectie

GEBIEDSISI.AU (Ker$yeerd)
Vegetatiekaart
Terreingebruik van de grazers
Structuurlandschap- en formatieselectie van de herbivoren

herbivoren
Analyse
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l. Methode & Materialen

A. Mestdichtheid als maat voor presentie
Als maat voor presentie van de grazers is gekozen voor de mestdichtheid: het aantal mesthopen
per standaardoppervlakte (Neff 1968). De mestdichtheid werd aan de hand van verschillende
methoden bepaald: de standing crop methode voor faeces en de plot clearance methode
(Putman 1990).
De eerste methode werd gebruikt bij het bepalen van het terrein- en habitatgebruik van grÍLzers

in het volledige onderzoeksgebied Kerkeweerd. De tweede methode werd gebruikt voor het
bepalen van de presentiedruk op de begraasde plots in het exclosure experiment.

1. De standing crop methode
Deze methode @utman 1990) bestaat uit het opnemen van de mestdensiteit op een

gegeven moment. De aanwezige mest is het resultaat van een accumulatie over een
bepaalde periode waarbinnen de volledige afbraak zich nog niet voltrokken heeft. Deze
methode wordt vooral gebruikt bij een lage populatiedichtheid. Bij het gebruik van deze
indirecte methode werden verschillende opnamemethoden gebruikt:
o De point-quarter methode (Mueller-Dombois & Ellenberg 1974) is een plotloze

opnamemethode van mestdensiteit. Deze methode heeft als voordeel dat op kote tijd
een relatief goed beeld verkregen wordt van de verspreiding van de mest en de
mestdensiteit in het onderzoeksgebied.

o De quadrat count methode (Krebbs 1989). De opname van de mestdichtheid wordt
uitgevoerd binnen een plot.

De afbraaksnelheid van mest is aftrankelijk van regen, sneeuw en vooral vorst (Putman
1983). De vochtigheidsgraad kan ook invloed hebben door o.a. aan- of afwezigheid van
woÍmen. Putman (1983) heeft voor rundermest een afbraakperiode van 150, tl4, 140 en

173 dagen in respectievelijk lente, zomer, herfst en winter beschreven. De bestanddelen in
de mest van paarden zijn door het verteringstelsel van het paard minder goed veÍeerd dan
bij het rund. Een tragere afbraaksnelheid van de paardenmest is hierdoor te verwachten.
Bij de mestdensiteitsbepalingen van de grote grazers in Kerkeweerd kan verwacht worden
datze een weerspiegeling zijnvan de volgende periodes:

o Densiteitbepaling eind mei 2001: de late winter en de lente
c Densiteitbepaling eind november 2001: de nazomer en de herfst

De mestdensiteit van kleine en middelgrote herbivoren zoals konijn, haas en gans zal
mogelijks een kortere periode beslaan aangezien verwacht wordt dat de afbraaksnelheid
hoger ligt.

2. De plot clearance methode
(Putman 1990,Van Koppel et al.1996, Groot Bruinderink et al. 2000)

De mestdichtheid wordt bepaald volgens de plot-clearance methode, waarbij de uitwerpselen
steeds bij ieder tweemaandelijks veldbezoek van de transecten worden verwijderd. Hierdoor
worden dubbeltellingen bij een volgend bezoek voorkomen. Op elke site van het exclosure
experiment werd binnen twee transecten van 4 op 60 meter parallel met de begraasde
structuurplot deze methode toegepast. De ligging van de mest langs de lengte as, de dominante
en subdominante plantensoorten en hun hoogte in een straal van 1 meter bepaald om mogelijke
verbanden tussen mestdichtheid en structuurverandering in de nabijgelegen structuurplots te
onderzoeken.
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B, Onderzoeksopzet in Kerkeweerd
Voor de toepassing van deze onderzoeksmethoden in het pilootterrein werd gekozen voor (

tweetal benaderingen: de integrale benadering en de locale benadering.

1. lntegrale benadering
Dit deelonderzoek situeert zich van het landschapsniveau tot het vegetatieniveau.
In het voorjaar 2001 werd een vegetatiekaart gemaakt van Kerkeweerd om het aanbod z

structuurtypes voor grazers te kunnen bepalen (zie bijlage).
Het onderzoeksgebied werd ingedeeld in hokken van 50 x 50 meter waarbinnen
mestdensiteit volgens de standing crop methode werd bepaald (zie bijlage). De opnamepun'
worden hierdoor homogeen gespreid over het gebied. De waarnemingen werden tweem
uitgevoerd in hetjaar 2001.

o Eind mei 2001 werd met de plotloze point quarter methode de mestdichteid bepaald r

een voorlopig inzicht te verkrijgen in het terreingebruik van de grazers over een peric
van de late winter en het voorjaar van de grazeÍs. Dit eerste verkennend onderzc
beperkte zíchtot de open ruimtes van het studiegebied.

o Eind november 2001 werd gewerkt met cirkelvormige subplots om de mestdichtheid
bepalen in het hok van 50 x 50 m. De doorsnede van de subplots bedraagt in het otr

structuurlandschap 9 m. In bossen werd geopteerd voor een grotere subplot van I4,4
in doorsnede. Deze methode werd toegepast om een volledig beeld te krijgen van
grazers in de nazomer en de herfst.

Het vinden van mest van paarden en runderen is in de eerste plaats een aanwijzing van aan-
afwezigheid in een habitattype. Mestdensiteit van paarden en runderen is een maat voor
presentie van de dieren (Putman 1990, Groot Bruinderink et al. 2000).
Mestdensiteit van ganzen wordt algemeen aanzien als een goeie schatting van de graasdruk r
de gans (Owen l97l in Koppel et al. 1996). De densiteit van konijnenmest is posit
gecorreleerd met de konijnendichtheid (Wood 1988 in Koppel et al. 1996).

2. Locale benadering
Deze benadering focust zich op de lagere niveaus gaande van het vegetatieniveau tot I

plantenniveau.
Het onderzoek op lange termijn vormt een proefopzet naar de effecten van begrazing op
vegetatiestructuur en biodiversiteit in grasland/ruigte gradiënten onder verschillende abiotisc

omstandigheden. Op drie locaties in Kerkeweerd werden metingen gedaan bij een begraasde
een niet begraasde situatie. De niet begraasde situatie werd door middel van een exclost
opgezet met de hulp van Stichting Limburgs Landschap. Binnen een begraasde en een n
begraasde plot werden volgens de lijn-interceptmethode metingen gedaan van

vegetatiestructuur (o.a. structuurbepalingen van dominanten en subdominante
strooiselbedekking, plantendiversiteit, fenologie,... De invertebratengemeenschap w(

bemonsterd d.m.v. potvallen. De resultaten van de beginsituatie en de te verwachten resultal
zullen in het eindrapport verder worden besproken.
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C. H et o n detzoeksge bi ed : Kerkeweerd

6

I ntermezzo : Kerkeweerd

Een doorkijk naar natuuronttaikkeling langs de Grensmaas.

Het natuurontwikkelingsterrein Kerkeweerd heeft zich op zeer korte tijd ontwikkeld tot één van de

boeiendste pilootterreinflen van het project Levende Grensmaas. Het terrein van 35 ha kwam in mei
1996 in beheer van de Stichting Limburgs Landschap (in samenwerking met Stichting Ark).Er werd
geopteerd voor een extensief begrazingsbeheer met Konik paarden en Galloway runderen
Het terrein is een afwisselend gebied met geulen en grindgaten, zand- en grindafzettingen, graslanden,
ruigten en wilgenbosjes. De bodem van het gebied bestaat voor het grootste deel uit aangevuld kleiig
materiaal met daarop recentere rivierafzettingen in de vorm van slib, zand en grind. Het deel van de
heraangevulde ontgrinding dateert uit de naoorlogse periode en gebeurde per schip. Nu nog is de
kronkelende geul zichtbaar. Het gebied werd na de heraanvulling grotendeels terug in landbouwgebruik
genomen, met uitzondering van enkele spontane bosontwikkelingen. Na de overstromingen van
december '93 en vooral deze van januari '95 is de landbouw uit het gebied verdwenen. Bij deze
hoogwaters trad er telkens een dijkdoorbraak op met een afzetting en verplaatsing van grote pakketten
grind, zand en slib als gevolg. Zo ontstond een grote variatie aan milieus, o.a. een wiel, een
doorbraakzone met grind en zand, slibplaten en een variatie aan lemige en zandige afzettingen. Tevens
zorgden deze overstromingen voor een opmerkelijke aanvoer van plantensoorten. De ecotopenkaart van
Kerkeweerd (Van Looy & De Blust 1998) heeft deze variatie goed weer. Door de abiotische
heterogeniteit en het begrazingsbeheer verliepen de ontwikkelingen van de plantengemeenschappen
zeer verschillend. Dit proces zal beschreven worden in het eindrapport2002.
Aan de rand van het gebied liggen enkele soortenrijke zomeÍ- en winterdijken. Een zomerdijk werd met
de hoogwaters grotendeels weggespoeld. Deze stroomdalgraslanden werden in 1995 mee opgenomen in
het begrazingsblok. In 2000 werd aan het begrazingsblok van Kerkeweerd een 6 ha groot
natuurontwikkelingsgebied van AWZ Afd. Maas en Albertkanaal toegevoegd. In dit gebied
meerbepaald de Groeskens werd een geleidingsgeul uitgegraven waardoor verscheidene
pioniersvegetaties konden ontstaan. In de zomer van 2001 werd dit gehele stuk gemaaid om het
voorkomen van distelruigtes in te perken.

Foto 2: IJrtztcht op de centrale plas van Kerkeweerd
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1. Ruimtelijke opbouw van Kerkeweerd

Het rivierlandschap van Kerkeweerd kan vanuit het oogpunt van de gr^zer op verschiller
ruimtelijke niveaus onderverdeeld worden. Bij deze begrazingsmonitoring wordt ondersch,
gemaakt tussen structuurlandschappen, structuurformaties en structuurtypes. Alle niver
hebben mogelijks hun belang voor de grazers. Bij structuurformaties wordt het open landsct
door zijn grote verscheidenheid in structuur nog eens onderverdeeld in pioniergraslanden, ko
en lange graslanden, ruigten en een mozai'ek met grasland- en ruigte kenmerken.
structuurtypes zijn de laagste basiseenheden waarmee ook in het veld gewerkt werd. Bij J

opmaken van een vegetatiekaart in het voorjaar van 2001 werden deze eenheden onderscheic
(zie bijlage). De ruwheidklassen, een samenvoeging van structuurtypes met vergelijkbr
structuur en hoogte, zijn van belang voor de rivierdynamiek.

a) Structuurlandschappen

Het volledige begraasde gebied van "Kerkeweerd", met jgbegrip van de zomer-
winterdijken en de Groeskens, beslaat een oppervlakte van 35$ru. Kerkeweerd bestaat v«

een tiende van de oppervlakte uit water. Het open landschap besÍaat 55 7o van het gebied (1!

ha). Het bosgebied evolueerde tot 35 7o van het gebied in 2001 met een oppervlakte van;11
ha. \--

Ve rde ling van Structuurlands chappe n

in lGrkeweerd

:, Water B Open t Bos

11%

34%

55%

Structuurlandschap Ha %

Water

Bos
Effectief Begraasbaar

o
Kerkeweerd

Fig. I & Tab. I Aandeel van de structuurlandschappen in Kerkeweerd

3 11%
1 55%

34%

31 5 89%
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b) Het Open structuurlandschap

(1) Structuurformaties

In het open structuurlandschap van Kerkeweerd (Fig. 2) vormen graslanden het grootste
aanbod met bijna de helft van alle open ruimte. Hoog grasland met 26 Vo is hierbij sterker
vertegenwoordigd dan de korte graslanden met 21 7o. Meer dan een vierde van het open
landschap wordt gevormd door ruigtes. Ze beslaan een oppervlakte van ongeveer 5 ha. Naast
de graslanden en de ruigtes wordt een fijnmazige mozai'ek onderscheiden van hoge grasland-
en ruigte elementen. Het aandeel van pioniervegetaties wordt voornamelijk veroorzaakt door
het relatief jonge systeem van de Groeskens en omvat 15 7o van de oppervlakte. 1 Vo kale
grond is zowel in het noorden te vinden op de grindwaaier als in het zuiden onder de vorm

van het wandelpad en de erosiegeul.
Ve rde ling van Structuurformaties in het

open Iandschap van lGrkeweerd

Kare grond Plonier

1J/" vegetatie

Ruigte

27%

15%

Kort
grasland

21%

F*rog

grasland

26%

(2) Structuurtypes

Deze basistypes werden bij de kartering van de vegetatie in het voorjaar van 2001
onderscheiden op schaal van ongeveer 1: 2000.
De types (Tab. 3) werden opgesteld a.d.h.v. de dominante soorten en de vegetatiestructuur.
Grenzen werden hoofdzakel4k afgebakend op basis van structuurverschillen. Hierbij zijn
grenzen tussen korte fioringraslanden en langere kweekgraslanden nauwkeuriger afgebakend
dan floristisch verschillende ruigtes met een zelfde structuur. Voor deze benadering met de

klemtoon op vegetatiestructuur werd gekozen in het kader van het begrazingsonderzoek.
De onderverdeling in ruwheidsklassen (Tab. 2) werd bepaald in een context van
rivierdynamische modellen. Deze grofschalige indeling wordt gevormd door groepen van
structuurtypes met vergelijkbare structuur en hoogte. De klassenreeks vertoont een stijgende
weerstand bij overstromingen.

Ruwheidklasse 0 1 2 3 4 6

Structuurtypes O P1 G1

P2 G3
P3 G5

Fig .2 Oppervlakte aandelen van de

structuurformaties in het open
structuurlandschap van Kerkeweerd

5

G2

G4

G6

GR1
(lage fractie)

R4

R5

R1

R2

R3

GR1
(hoge fractie)

R6

R7

F2

F3

F1

8

Tab.2 De samenstelling van ruwheidsklassen uit verschillende structuurtypes.
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De structuurtypekaart (in de bijlage) heeft de ruimtelijke spreiding van de verschillende
structuurtypes weer.

StructuurFormatie Structuurtype Oppervlakte
Naamgeving AÍk Naamgeving Hectare

Kale grond o Kale grond 0,3

Pioniervegetatie Pl IJle pioniervegetatie 0,4

P2 Ruderale pioniervegetatie met Holcus lanatus 
1 8

P3 Voormalige akker 0,6

Korte grasland Gl Pioniergrasland 0

G3 Kort grazige graslanden 2,9

G5 Fioringrasland

Hoge grasland G2 Kweekgrasland

G4 Ingezaaid grasland 0,6
G6 Vemrigd grasland met Carex hirta 0,5

Mozaiek GRl BoerenworÍnkruidkweek mozaïek 8

Ruigte Rl BoerenworÍnkruid ruigte 2,1

R2 Brandnetelruigte 1 9

R3 Moerasspirearuigte 0,2

R4 Droge pioniemrigte 0.2

R5 Russenruigte 0,2

R6 Braamruigte 0,6

R7 Kruidvliemrigte 0.1

Tab.3 Overzicht van de structuurtypes en -formaties met hun oppervlaktes (ha) in Kerkeweerd
Binnen de structuurtypes van het open structuurlandschap (Fig. 3) voÍnen de

kweekgraslanden (G2) de grootste vertegenwoordiger. Kweek (Elymus repens) vormt vooral
op de hogere gronden van het jong natuurontwikkelingsgebied de Groeskens nog een vrij
monotoon tapijt. De pioniervegetaties worden in de meest dynamische delen van dit gebied
teruggevonden. Vooral het
oostelijk deel van Kerkeweerd
wordt gekenmerkt door een

tijnschalige mozaïek met o.a.

elementen van kweekgraslanden
en boerenwornkruidruigtes.
Grootschaliger dichte ruigtes van
Boerenwormkruid (Tanacetum
vulgare) liggen meer verspreid
over het terrein en vorÍnen 11 Vo

van het open oppervlak. Naast
kweekgraslanden maken
graslanden die sterk vemri gd zljn
met Ruige zegge (Carex hirta)
alsook het tngezaaid grasland in
het noordwesten van het gebied
deel uit van de structuurformatie
van de ho ge graslanden.

Fig. 3 Aandeel van de structuurtypes in het open landschap van Kerkeweerd

Verdel i ng van Vegetatiestructuurtypes
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Grazers langs de Grensmaas

De kort grazige graslanden met een aandeel van líVo in de open oppervlakte zijn korte
stroomdalgraslanden die voornamelijk terug te vinden op de dijken die sinds 1999 bij het
gebied werden toegevoegd. Deze soortenrijke stroomdalgraslanden worden vooral
gekenmerkt door kruipende en rozetvormende soorten zoals verschillende klaversoorten (o.a.

Trifolium repens, T. dubium,...) en weegbreesoorten (Plantago spec.). Deze graslanden

vornen samen met de pioniergraslanden en de fioringraslanden de structuurformatie van de

korte graslanden. De pioniergraslanden zijn vooral terug te vinden op de recent afgezette

substraten van de grindwaaier in het noorden van Kerkeweerd en de zandafzettingen ten

oosten van de centrale plas. De fioringraslanden vinden we terug in iets lager gelegen

vochtige delen van het gebied. De brandnetelruigte is een structuurtype waarbinnen zowel
Akkerdistel (Cirsium arvense) als Brandnetel (Urtica dioica) kan domineren. Van de natte

ruigtes zijn een russenruigte en moerasspirearuigte in Kerkeweerd terug te vinden. In de

russenruigte zijn zowel Pitrus (Juncus effusus) als Zeegroene Rus (Juncus inflexus) sterk
vertegenwoordigd. In de moerasspirearuigte kan zowel Wolfspoot (Lycopus europaeus)
Koninginnekruid (Eupatorium cannabinum) als Moerasspirea (Filipendula ulmaria) sterk het
type bepalen. Het laatste type van de ruigtes is de kruidvliemrigte die één van de zeldzaamste
ruigtes vertegenwoordigt.

c) Het gesloten structuurlandschap

Het bos van Kerkeweerd is zeer jong en bestaat voornamelijk uit zachthoutooibos. Drie
structuurtypes werden onderscheiden: wilgenbosverjonging, wilgenbos, gemengd wilgenbos
met struiken. De wilgenbosverjonging met haar 2,3 ha bestaat voor een groot deel uit
verjonging van Katwilg (Salix viminalis) van 1994. Het wilgenbos is ouder van structuur en

situeert zich voornamelijk langs de oevers van de plassen. Over het ganse gebied beslaat het
een oppervlakte van 7,3 ha of 61 Vo yàn het totale bosoppervlakte. Het noordelijkste
bosgedeelte vormt een gemengd wilgenbos met een aanzet tot hardhoutooibos. Dit bostype
vertoont de meeste structuurvariatie met rondom goed ontwikkelde zomen met o.a. de

Kruidvliemrigte.

Verdeling van de
Structuurtypes in het

Geslote n Structuurlandschap

F3

2O/o

F2

19%
F1

61"/"

Fig. 4 Aandeel van structuurtypes in
het boslandschap van Kerkeweerd

Structuurtype Naamgeving Opperulakte (ha)

F1 Wilgenbos 7.3
F2 Wilgenbosverjonging 2,3

Cernengd wilgenbos met
struiken

12,0

Tab. 4 Structuurtypes van het boslandschap in
Kerkeweerd met hun oppervlaktes (ha)
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Grazers langs de Grensmaas

2. Fu nctionele beg razingsblokken

Het ruimtelijk terreingebruik van de grazers wordt niet alleen beihvloed door
structuurverschillen op de verschillende hiërarchische niveaus. De ruimtelijke ligging in het
gebied speelt ook een grote rol alsook de toegankelijkheid van de deelgebieden. Om dit nader
te onderzoeken werd Kerkeweerd opgedeeld in een aantal functionele begrazingsblokken. De
onderscheidenbegrazingsblokken vertonen verschillen in ontstaansgeschiedenis, abiotiek,...
maar zijn onderhevig aan hetzelfde beheer m.a.w. ze behoren tot één enkele
begrazingseenheid.
De verschillende begrazingsblokken zijn hierbij functioneel gekozen (zie bijlage):
Blok A (2,5 ha)

Het westen van het huidige Kerkeweerd vertoont een lange smalle uitloper van het
begraasd gebied dat in 1999 pas werd aangesloten. Dit deelgebied is bijna volledig
gelegen op de winterdijk. Op de smalste plaatsen, waar het grenst aan de grindplas,
vertoont het een steile oever met een onderaan een groot aandeel aan bomen. Samen met
het bosje in de bocht zorgt deze beboste oevers voor een percentage bos van 47 7o. De
pioniergraslanden op de grindafzettingen in het zuidoosten van dit deelgebied werden
door de vorming van één aaneengesloten open geheel meegenomen in dit blok

Begrazinesblok B (6 ha)
Dit stemt overeen met de Groeskens. Het recent natuurontwikkelingsgebied werd
aangekocht door AWZ Afd. Maas en Albertkanaal en in 2000 aangesloten bij de rest van
Kerkeweerd. De gegraven ondiepe nevengeul vormt een ecologische gradiënt. Dit
deelgebied werd in juli 2001 volledig gemaaid ter bestrijding van de distels. Kleine
populierenbosjes, nieuw opgeschoten restanten van een vroeger populierenbos, werden
gekapt waardoor het volledig deelgebied uit een open vlakte bestaat.

Blok C (8 ha)
Dit oostelijk deelgebied vormt een overheersend open deelgebied (82Vo). Hier is reeds
gedeeltelijk een goed mozar'ekpatroon van ruigtes en graslanden ontwikkeld. De iets natter
gelegen zuidelijke delen vertonen een sterkere vemriging en bebossinggraad. De centrale
plas vormt de westelijke grens over de volledige lengte van het deelgebied. De oostelijke
grens loopt door tot aan de noordelijke insprong van de zomerdijk.

Blok D (4ha)
Het meest dynamische open deelgebied (757o open) wordt sterk gekarakteriseerd door de

grindwaaier ontstaan bij de overstroming van 1995. In het noorden wordt dit deelgebied
begrensd door een ringdijk van de grindwinning Gralex-Negenoord. De zuidwestelijke
grens werd getrokken ter hoogte van de doorgang naar blok E en deelt het gemengd
wilgenbos in twee.

Blok E (3,5 ha)

Dit deelgebied vormt binnen Kerkeweerd een schiereiland. Het gebied is enkel
toegankelijk vanuit het noorden en enkel bij zeer lage grondwaterstanden wanneer de geul
tussen F en E droogvalt zou een doorgang mogelijk zijn. Door de steilheid van de oevers

lijkt dit echter weinig waarschijnlijk. De aanwezigheid van een groot deel van het
gemengd wilgenbos en een typisch wilgenvloedbos in het zuiden zorgt voor een groot
aandeel van 68 7o rrnbos. Het open gedeelte is daarbij nog sterk vemrigd.

Blok F (1 ha)
Dit is een klein geïsoleerd deelgebied, sterk verschillend van de andere deelgebieden door
zijn ontstaansgeschiedenis. Tot 1998 werd dit nog gebruikt voor de landbouw als

ingezaud grasland. De nabijheid in het westen van een bemest grasland zorgt nog steeds

11
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Grazers langs de Grensmaas

voor een hoge nutriëntenrijkdom. Dit voedselrijk gebiedje is enkel toegankelijk vanuit het
noorden via blok D en bij het droogvallen van een zuidelijk geultje vanuit blok G.

Blok G (6,5 ha) bestaat voor 89 7o uit bos. De belangrijkste open doorgang van noordoost
naar zuidwest is een voormalige ringdijk met soortenrijke stroomdalgraslanden.

Aandeel van open en gesloten structuurlandschap
in de begrazingsblokken

B Open I Bos

Open Bos Kerkeweerd

ha%ha%ha
Blok A 1,3 53 1,2 47 2,5
BIok B 5,9 100 0 5,9
Blok C 6,4 82 1,4 18 7,8

Blok D 3,3 75 1,1 25 4,3

Blok E 1,1 32 2.4 68 3.5
Blok F 0,7 64 0.4 36

Blok G 0,7 11 5,7 89 6,4

Kerke-
weerd 19,4

Tab.5 Oppervlaktes van de

structuurlandschappen en hun
aandeel in de begrazingsblokken
voor Kerkeweerd en de totale
oppervlaktes van de blokken in
Kerkeweerd

1.1

62 12,1 38 31 ,5

0% 25% 50% 75% 100o/o

Fig. 5 Aandeel van de

structuurlandschappen in de verschillende
begrazingsblokken en Kerkeweerd

Aandeel van Structuurtypes in de begrazingsblokken
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Fig. 6 De aandelen van de structuurtypes van het open structuurlandschap binnen de
begrazingsblokken en Kerkeweerd
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Aandeel van Bostypes In de begrazingsblokken
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3. De grazers van Kerkeweerd
a) Grote grazers

Kerkeweerd wordt sinds 1996 begraasd met Konik paarden en Galloway runderen ingezet
door Stichting Ark en Stichting Limburgs Landschap. Door de beperkte oppervlakte van
Kerkeweerd (31,5 ha) blijft actief kuddebeheer van de paarden en runderen vereist.
De volgende tabellen geven het aantallen- en dichtheidsverloop weer van de grote grazers in
Kerkeweerd. Bij de berekening wor&^steeds grootvee-eenheden (G.V.E.) gebruikt (Londo
1991). Een volwassen rund of paard alsook tweejarige dieren worden gelijkgesteld aan één
G.V.E. Een jaarling, kalf of veulen worden respectievelijk gelijk gesteld aan 0,5 en 0,3
Grootvee-éénheden.

6,8
10,2
8,2
9,7
8,9

2n 2,9
3n 4,6
113 4,1

3/8 4,6
113 3,6

41% 4
45% 5,6
50T" 4,1

47% 5,1

40% 5,3

4t%rflffitn
e/Ër}fu
{iy

59%
55%
50%
53%
60%
70%30%

Tab.l Het verloop van de effectief begraasbare oppervlakte, de grootvee eenheden en de
dichtheden van de verschillende grote gÍazers in Kerkeweerd tussen 1995 en nu
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' § Konik paarden -+ Gallow ay runderen --{- Grote Grazers

IJJ

o
(E
{.,
E
(E
(E

12

10

I

b

4

2

0

^.

,/
/ )

{ *___"

1 996 1 997 1 998 1 999 2000 2001

jaren í996-2001

Verloop va n be grazingsdic hthe id
Grote herbivoren Kerkeweerd

*.-jri*- Konik paarden Crallow ay rundereÍ't --{- Grote Grazers

oo
IJJ

G&
È
o
G{-,
tr
Go

112

u5

113

1ls

0

0

1 996 1 997 1 998 1 999

jare n 1996-2001

2000 2001

Fig. 8 Het verloop van de GVE van de
grote grazers in Kerkeweerd tussen

1995 en nu

Het verloop van het aantal grootvee-
eenheden vertoont kleine jaarlijkse
fluctuaties.

Fig. 9 Het verloop van de dichtheden
van de grote grazers in Kerkeweerd
tussen 1995 en nu

De begrazingsdichtheid schommelt
ongeveer tussen de 1 op 2,5 tot 3 ha
met een daling in het laatste jaar door
de uitbreiding met de Groeskens.
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In de periode 2001 is het aantal Grootvee-éénheden gedaald van9,4 naar 7,4. De verwijdering
van de hengst in de zomer en een tweejarige stier in september gaf aanleiding tot deze daling.
In het voorjaar van 2002 zullen opnieuw meer paarden worden brlgezet zodat het aandeel
paarden t.o.v. de runderen zal stijgen.

Tab. 8 De GVE en kudde samenstelling van de grote graz,ers in het voor- en najaar 2001
b) Middelgrote grazer

Eén van de wilde herbivoren van middelgroot formaat is de Grauwe Gans. Deze vogelsoort
wordt als broedvogel meer en meer gesignaleerd in de provincie Limburg. In Kerkeweerd
steeg het aantal broedparen tot 15. Deze vogels kunnen bij een stijgend aantal bijdragen tot de
verfijning van het mozarèkpatroon in de vegetatie.

Aantallenverloop Grauwe Gans (Anser anserl

+- PrOvincie Limburg {)r Kerkeweerd .,,i:iii, .. Koeweide
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Fig. 10 Verloop van aantal broedparen van de Grauwe Gans in Kerkeweerd en ruime
omgeving
uit Databank Bijzondere Broedvogels Vlaanderen (info VWG Likona)
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ll. Voorlopige Resultaten

A. Terreingebruik van de grote grazers in Kerkeweerd

1. Typebenadering
a) Typevariatie voor het integraal begraasd gebied( novenber 2001)

(1) De structuurlandschappen en -formaties van Kerkeweerd

In het najaar van 2001 werd in Kerkeweerd 66 7o van de totale oppervlakte gebruikt door een

grazeÍ, gaande van konijn tot rund. 44 7o van het gebied werd in deze periode zelden of nooit
bezocht door een grazer.
In 33 Vo van de opgenomen plots werd paardenmest gevonden. Runderen gebruikten een iets
groter gebied (397o van het totaal aantal plots). In ongeveer de helft van het open gebied werd
rundermest gevonden tegenover slecht 21 7o in het bos. De paarden vertoefden in 40 7o van
het open terrein en 19 7o van het bosgebied. De mest van beide grazers kwam in hoofdzaak
voor in het open structuurlandschap van het begraasde gebied.

Presentie van de grazers in Kerkweerd
november 2001

100%

9jYo

80%

7Oo/o

60%

50%

40%
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20%
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0%
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Fig. 11 De presentie of absentie van de

herbivoren in Kerkeweerd en haar
structuurlandschappen

Fig. L2 Mestdichtheid (per ha per GVE) in
november 200L van de grote grazers in de

structuurlandschappen van Kerkeweerd
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De mestdichtheid in het open structuurlandschap tegenover het boslandschap is
respectievelijk vier en vijf maal hoger voor paarden en runderen.
De grote herbivoren zoals runderen en paarden zijn grazers. Ze foerageren voornamelijk in
open terrein.
Rusten en herkauwen gebeurt aftrankelijk van het weer vaak in bossen (Bokdam 1986).
Homoiothermie of regulatie van de lichaamstemperatuur kan bij extreme
weersomstandigheden een rol spelen bij de keuze van de rustplaats (Stuth 1991). Een
voorbeeld langs de Grensmaas vormt het urenlang schuilen van zwarte Galloway runderen in
de oeverbosjes tijdens warme zomerdagen. De runderen staan hierbij vaak met hun poten in
het water om een maximale afkoeling te bekomen. Deze specifieke rustplaatsen vorÍnen

Mestdichtheid van de Grote Grazers
in Kerkweerd november 2001
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slechts een klein deel van het begraasde oppervlak en vielen slechts uitzonderlijk binnen de
opgenomen plots.

Binnen de verschillende structuurformaties komt de mest van paarden en runderen
voornamelijk voor in de graslanden zowel kort als hoog. De pioniervegetaties worden door
het rund in november druk bezocht.

tt 
"EB\

Fig. 13 Mestdichtheid van Rund en

van Kerkeweerd inclusief bos
in november 2001 in de structuurformaties

De voorkeur voor een bepaald type wordt uitgedrukt met behulp van de selectie Index van
Putman (1986):

Si = ( MDi / MD m) I ( Ai I A,o,)

Si: selectie index
MD;: mestdichtheid in een type i gedeeld door de totale mestdichtheidlvDtot
A;: oppervlakte van type I gedeeld door de totale oppervlakte Aso,

Bij selectie wordt naast de mestdichtheid ook de oppervlakte van de verschillende
structuurformaties in rekening gebracht. De Selectie Index (S) die hier werd toegepast is deze

volgens Putman waarbij de het percentage mestdichtheid gedeeld wordt door het percentage

oppervlakte. De waarden boven 0,33 duiden in de grafiek preferentie aan. Onder deze waarde

worden de types niet geprefereerd.

Wanneer de selectie-indexwaarden voor de verschillende structuurformaties worden
berekend, blijkt een sterke preferentie voor de pioniervegetatie door de runderen en de
paarden. De pioniervegetaties, voornamelijk gelegen in de Groeskens, werden in juli gemaaid
waardoor ze een meer grasland karakter kregen. Het maaien van vegetaties heeft ook voor
gevolg dat er verse hergroei ter beschikking komt waardoor deze gebíeden aantrekkelijker
worden yooÍ grazeÍs om te foerageren.

De beide grazeÍs hebben eveneens een sterke voorkeur voor graslanden. De paarden

vertoeven in deze herfstperiode voornamelijk in het hoge grasland en hebben bovendien een

Mestdichtheid per Structuurformatie van de Grote
Grazers in Kerl«weerd novembe r 2001
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hoge selectiewaarde. Verschillende oorzaken kunnen hier aan de grondslag van liggen. Het
kan een bewuste keuze zljn van het paard. Paarden zijn hindgutfermenters. Ondanks een

lagere verteringsefficiëntie dan herkauwers, zijn ze beter in staat om laag kwalitatief voedsel
te gebruiken (Van Wieren 1996). Een andere oorzaak kan directe of indirecte competitie zijn
met de runderen. In de herfstperiode is de netto primaire productie van graslanden reeds sterk
afgenomen. Wanneer de graasdruk de productie overstijgt, neemt het aanbod op de kortere
graslanden sterk af (Cornelissen & Vulink 2001). De runderen kunnen deze kwalitatief betere
graslanden nog lang aandoen zoals mogelijks in Kerkeweerd gebeurt. Het veronderstelde
aanbod blijft echter laag. Paarden kunnen op dat moment door een verandering in strategie
meer in hogere en ruigere stukken gaan vertoeven. Uit literatuur (Van Wieren 1996) blijkt dat
paarden in de winter door deze strategie een kleinere kans hebben om nutriëntenstress te
veÍonen, op voorwaarde dat de het voedselaanbod niet limiterend is.
Verder onderzoek is echter nodig om een meer sluitende verklaring voor de grote grazers in
Kerkeweerd te geven.

In de successiereeks van grasland naar bos worden voor runderen steeds lagere
mestdichtheden waargenomen. De voorkeur van de runderen voor de opeenvolgende
formaties daalt eveneens. Een hoge presentiedruk van het rund op de ruigtes en bossen in de

herfst is niet te verwachten. Het paard met een andere voedselstrategie wijkt hier van af.
Onderstaande figuur geeft de Selectie index van de grote grazers voor de structuurformaties in
Kerkeweerd weer in november 2001

StructuurFormatie Selectie Index van Grote
in Kerkeweerd naiaar 2001
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(2)De Ruwheidsklassen van Kerkeweerd

De selectiewaarden voor de ruwheidsklassen vertonen een zelfde tendens als de formaties. De
runderen prefereren de laagste structuurklassen. Klasse 4 wordt noch geprefereerd noch
gemeden. De hogere klassen worden dan weer sterk gemeden. Bij de paarden vinden we
opnieuw een verhoging bij 3 en 4.
De hoge preferentiedruk voor de nulde structuurklasse is opmerkelijk. Deze klasse bestaat
vnl. uit oppervlaktes van o.a. open zanden toegangspaden. Deze klasse vormt geen bron van
voedsel, beslaat slechts kleine oppervlakten in het gebied maar heeft een hoge concentratie
aan mest en bijgevolg een hoge selectie index. Vooral grofkorrelige zandrge bodems zijn
gevoelig voor omwoeling en verstoring. Veelvuldige betreding of gedragingen zoals "rollen"
doet plekken ontstaan waar de begroeiing gemakkelijk wordt vernield (Cornelissen & Vulink
2001). Paarden vertonen vaker dit rolgedrag. In hetzand van de grindwaaier in het noorden
van Kerkeweerdzijn zulke plekken terug te vinden. Betreding door voorbij trekkende kudde
runderen van de ene graasgrond naar de andere kan een niet te onderschatten invloed hebben
op deze pionierbodems. Op andere corridors tussen twee graasgebieden werd één van de
weinige grote latrines gevonden gevormd door wijd verspreide mesthopen.

Ruwheidsklasse Selectie lndex van Grote Grazers
in l(erkeweerd najaar 2001
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Grazers langs de Grensmaas

(3)De Structuurtypes van Kerkeweerd

Het structuurtype vormt bij deze integrale benadering van Kerkeweerd de laagste ruimtelijke
éénheid. Deze kan de presentiedruk van de grote grazers in de hogere niveaus helpen

verklaren.
De grote voorkeur van de runderen en paarden om kale plekken te gebruiken (O) (Fig. 17)

verklaart de hoge selectie voor structuurklasse 0. De vemrigde graslanden met Ruige Zegge
vertonen in de herfst de grootste mestdichtheid (Fig. 16) en een grote voorkeur vooral voor de

paarden. De korte natte en kort grazige droge graslanden vertonen een hoge mestdichtheid
maar enkel het fioringrasland wordt geprefereerd. De hoge mestdichtheid en een voorkeur
voor de gemaaide ijle pioniervegetatie en ruderale pioniersvegetatie met Holcus lanatus
zorgden voor een sterke preferentie van de pioniervegetaties in de herfst. De
pioniergraslanden vertonen ondanks een verwachtte lage biomassa productie een hoge
selectiewaarde, betreding en specifieke gedragingen kunnen net als in de open plekken
hieraan de grondslag liggen. Het paard heeft in tegenstelling met het rund grote voorkeur voor
de voormalige akker alsook het voedselrijk ingezaaid grasland. De meeste ruigten vertonen
een vrij gelijkaardige presentiedruk waarbij voornamelijk paardenmest de hoofdmoot vormt.
De preferentie van het paard voor bramenruigte benadrukt het belang van ruigtes voor
paarden. Moerasspirearuigte is met haar kleine oppervlakte een geprefereerde ruigte voor
rund en paard. De ruigte met de hoogste mestdichtheid en een hoge selectiewaarde is de natte
russenruigte. De nabrjheid van natte graslanden en het ingezaaide grasland kan hier invloed
hebben. Naast de type benadering is er meer nodig om de ruimtelijke spreiding te verklaren.
Daarom wordt met een locatie benadering verder naar mogelijke verklaringen gezocht.

Mestdichtheid per Structuurtype van de Grote
Grazers in KerJ<weerd november 2OO1
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b) Seizoenale verschillen in het Open gebied
(mei versus november 2001 )

Naast de verschillen in graasdruk tussen types in het volledig begraasd gebied van
Kerkeweerd voor de maand november, is er ook informatie te putten uit vergelijking van
verschillen in presentie (af- of aanwezigheid) voor een structuurtype voor de twee seizoenen
(Fig. 18 &19). Eind mei geeft een beeld van een periode ongeveer vanaf de late winter tot en
met het voorjaar. Eind november geeft meer een beeld van de nazomer en de herfst.

De runderen worden in het voorjaar vaker aangetroffen in de korte graslanden dan in de hoge
graslanden en de pioniervegetaties (Fig. 18). De voorkeur gaat hierbij uit naar korte
graslanden en pioniervegetaties (Fig. 19). De hoge graslanden vertonen geen voor- of afkeur
door de runderen.
In november worden de hoge graslanden echter vaak bezocht en sterk geprefereerd. De
pioniervegetaties, het mozai'ek en in iets mindere mate het korte grasland worden
geprefereerd.

De paarden zijn vooral in het voorjaar aanwezig in de pioniervegetaties, de hoge graslanden,
de ruigtes en in het najaar in het hoge grasland. Brj de selectiebepalingen zien we de hoge
voorkeur voor presentie in het hoog grasland in november terug komen. De pioniervegetaties
en de mozai'ek type krijgen ondanks hun kleinere oppervlaktes een voorkeur in de twee
seizoenen.

Mestfrequentie van Grote Grazers per Structuurfromatie
in Open Structuurlandschap Kerkeweerd 2001
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2001
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in Open Structuurlandschap Kerkeweerd 2001
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De voorkeursveranderingen van de ruwheidklassen (Fig. 20) vertonen verschillende
tendensen voor rund en paard. Bij het rund, wanneer de kale grond van klasse 0 buiten
beschouwing wordt gelaten, verschuift het optimum van klasse 2 inhet voorjaar zijdelings in
twee richtingen naar klasse I en klasse 3 in het najaar. In het najaar valt de productie van
graslanden grotendeels stil (Cornelissen & Vulink 2OOl). Mogelijks zorgt een verlaging van
het voedselaanbod op deze korte graslanden voor een daling in preferentie voor deze korte
graslanden.
De paarden vertonen meer een verschuiving van de selectiewaarden naar de hogere

ruwheidklassen.

Ruwheidsklas Selectie lndex van Grote Grazers
in Open Structuurlandschap Kerkeweerd 2001
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2. Locatiebenadering van het terreingebruik

a) Presentie-abscentie van de grote grazers

Bij het onderzoek naar de ruimtelijke spreiding van de presentie in het gebied voor de

verschillende grote gtazeÍs werd het gebied ingedeeld in een aantal functionele
begrazingsblokken met elk hun eigen specifieke kenmerken
Over het ganse gebied voor november is het opvallendste resultaat van een presentie/absentie
vergelijking voor grote grazers het groot aantal lege plots in begrazingsblok E en G (Fig 2la).
De beide blokken vertonen het grootste aandeel aan bos, 68 7o voor E en 89 Vo voor G.
Wanneer de absentie bekeken wordt voor het open structuurlandschap (Fig 2lb)vinden we in
blok E nog steeds een groot percentage aan lege plots. Eén van de mogelijke verklaringen is
de toegankelijkheid. Begrazingsblok E is een schiereiland binnen twee plassen. Het gebied is
slechts toegankelijk vanuit het noorden via twee smalle open doorgangen of een gemengd bos
met sterk ontwikkelde zomen. Het aanbod van structuurformaties in dit begrazingsblok
bestaat hoofdzakelijk uit ruigtes of een mozar'ek van grasland en ruigte elementen. De lage
voorkeur voor ruigtes van de grazers kan eveneens de absentie in dit begrazingsblok

Presentie-Absentie van Grote Grazers in de Presentie-Absentie van Grote Grazers
begrazingsblokken van lGrkeweerd in het Open Structuurlandschap

november 200í van de begrazingsblokken

E Paard I Rund O Afwezig e Paard r Rund O Afwezig

100%
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ABCDEFG ABCDEFG

Fig. 2l Aandeel van presentie of absentie van runder- en paardenmest in de

begrazingsblokken in najaar 2001 voor (a) het gehele landschap en (b) het open landschap van
Kerkeweerd
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Foto 4: De grindw aarer in het noorden van Kerkeweerd
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b) Presentiedruk van de grazers in Kerkeweerd

De presentiedruk uitgedrukt in mesthopen per oppervlakte eenheid vertoont net als de
presentie eer, zeer heterogene spreiding over het begraasde gebied (zie bijlage). De verdeling
in begrazingsblokken helpt hierbij om verschillen te onderzoeken.

(l)Ruimtelijke variatie in het integraal gebied

In het open landschap en het boslandschap van Kerkeweerd werd in november 2001 de
grootste mestdichtheden gevonden in begrazingsblok B en F (Fig. 22).Blok B komt overeen
met het in juli gemaaide deelgebied de Groeskens. De mogelijke verklaring door een

verhoging in aantrekkelijkheid ten gevolge van een maaibeheer, kan ook hier aangebracht
worden. De voorkeur voor dit gebied blijkt uit de selectie index van zowel rund als paard
(Fig.23). Blok F bestaat voornamelijk uit een voedselrijk ingezaaid grasland en

Fioringrasland. De hoge mestdichtheid een preferentie kan wijzen op een duidelijk
opportunisme van de grote grazers in Kerkeweerd.
In begrazingsblok A en D is steeds één grazer rund of paard meer prominent aanwezig. De
overwegend kort grazige graslanden van A zijn vooral voor de runderen van belang. Zowel
runderen als paarden vertonen nog een voorkeur voor dit blok. Voor de paarden zien we dan
weer een grotere aanwezigheid in blok D met grotere oppervlaktes aan verschillende
structuurtypes gaande van kort en hoog grasland naar ruigte. Mogelijks kan het breder bereik
van paarden in bruikbaar voedsel hieraan de grondslag liggen.

Mestdichtheid van de Grote Grazers in de
beg razingsblokke n van Ke rhnree rd
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Fig.22 Mestdichtheid van de grote grazeÍs in najaar 2001 met de aandelen

van rund en paard in de begrazingsblokken van Kerkeweerd
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Locatie Selectie Index van Grote Grazers
in Kerkeweerd najaa r 2001
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Fig.23 Selectie index van rund en paard voor de begrazingsblokken in najaar 2001 op
basis van mestdensiteit
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Foto 5: Grazende Konik paarden in Kerkeweerd
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(2)Seizoenale variaties in presentiedruk in het open
structuurlandschap tussen de begrazingsblokken

Bij de verschillen tussen de twee seizoenen vinden we in de open ruimte van
Kerkweerd vergelijkbare resultaten:
o Blok A wordt door het rund geprefereerd in de beide seizoenen in tegenstelling

tot de paarden.
o De verandering in voorkeur voor blok B is waarschijnlijk te wijten aan een

maai-effect.
o Het weinig geprefereerd begrazingsblok C bij de analyse in het open en

gesloten structuurlandschap vertoont bij de beperking tot het open
structuurlandschap wel een voorkeur van de twee grote grazers in de herfst in
te§enstelling tot het voorjaar.

o De open ruimte van blok D wordt door beide grazers met voorkeur
geselecteerd maar vooral door de paarden.

o Blok E wordt door beide grazers sterk gemeden in beide seizoenen. De
toegankelijkheid en de grote oppervlaktes aan ruigtes kan hierbij een rol
spelen.

o Het voedselrijk begrazingsblok F vertoont een hoge selectiewaarde bij rund en
paard in de verschillende periodes.

o De weinige open ruimte in blok G wordt door paard noch rund geprefereerd.

Locatie Selectie lndex van Grote Grazers in het
Open Structuurlandschap van Kerkeweerd 2001
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