Effëcten van runderbegrazing op vegetaties
met Rode bosbes in de Mariapeel
De Rode bos bes ( Vacciniuh?? vrik
idaea) is in het zuidoosten van
Nederland een vrij zeldzame
soort. Eén van de grotere popula
tieswordt aangetroffen in de Ma
riapeel. In 1984 werd in dit ge
bied begonnen met begrazing
door runderen om de toenemen
de vergrassing met Pijpestrootje
(Motm iii caerulea) en bosops] ag
van Ruwe berk (Betida penduÏa)
en Vuilboom (&angu/a alnus) te
gen te gaan. De vraag rees hierbij,
in hoeverre de aanwezige Rode
bosbes onder deze begrazing te
lijden zou hebben. Behoud en
uitbreiding van Rode bosbes is
gewenst, onder meer vanwege
verbetering van het biotoop voor
het Korhoen (Lyrurus tetrix), wel
ke in de toekomst wellicht geher
introduceerd zou kunnen worden
in het gebied.

Ph. Bossenbroek
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De Rode hosbes is een altijdgroenc bos
hessoort van dc meer voedselarmc groei
plaatsen, clie vooral gekarakteriscerci

worden door een vrij hoge zuurgraad,
carbonaatarmoede en een vochtige at
mosfeer (Weeda et al., 1988). Extreem
droge groeiplaatsen worden gcmedcn,
terwijl stagnerend grondwater in het
wortel-milieu de soort doet verdwijnen.
Dergelijke condities worden in Neder
land vooral aangetroffen in de iets voch
tige bostypen van de zand- en veenge
t)icden, waarbij met name Berkenbroek
bos op enigszins uitdrogend of rustend
hoogveen of naaldbossen, die in derge
lijke situaties zijn aangelegd, als favorie
te groeiplaatsen beschouwd kunnen wor
den. Ook in de vochtige Eikcn’Ber
kenbossen op zandgrond met een uit
gesproken podzotprofiet kan de Rode
hosbes Vrij veel voorkomen.
Indien de beschreven condities
vooral qua vochtvoorziening, hetzij door
voldoende neerslag, hetzij door voldoen
de bodemvocht, ook buiten het boskli
maat voorkomen, kan de Rode bosbes
ook daar aangetroffen worden, bijvoor
beeld in open dopheidevegetaties.
Als voedselplant voor het Korhoen
kan de Rode bosbes een factor van bete
kenis zijn (Niewold, 1987). Doordat de
soort in feite twee bloeiperiodcn kent,
een eerste in mei-juni en vervolgens een
tweede in de periode augustus-herfsr,

vooral na een lange en warme zomer, is

er een vrij lange beschikbaarheid van
knoppen en bessen. De bessen rijpen vrij
laat af en kunnen tot diep in de winter

aan & struiken blijven hangen. Bessen
en knoppen zijn een geliefd onderdeel
van het menu van het Korhoen, vooral
door de beschikbaarheid in de winter.

Verspreiding

in

Nederland

In de Atlas van de Nederlandse Elora
deel 3 (Van der Meijden et al., 1989)

wordt de Rode bosbes gerekend tot de
minder zeldzame soorten van de Neder
landse flora. De verspreiding is vooral
gebonden aan de pleistocene streken van
ons land, met name ten noorden van de
grote rivieren. Op de Veluwe, in de Ach
terhoek en 1\venthe, Zuidoost-friesland
en Drenthe kan Rode bosbes vrij alge
meen worden aangetroffen.
Anders is dit in het westen en zui
den van het land. In de duinstreek is her
voorkomen beperkt tot Vlieland en Ter
schelling; hier en daar komt ze eveneens
voor in de laagveengebieden van Noord
en Zuid-Holland.
Ten zuiden van de grote rivieren is
de soort eveneens zeldzaam en wordtvooral nog gevonden in de Peelstreek,
waar de favoriete groeiplaatsen bestaan
uit vochtige dopheidevegeraties en bos
sen op uitdrogend of rustend hoogveen
en/of testveen.
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Begrazing met runderen in met Pijpestroot
je vergraste heidevegetaties in de Maria
peel.

Verspreiding in de Mariapeel
De Mariapeel is een wim 1100 ha groot
resen’aat van Staatsbosbeheer, gelegen

*

(

(

op de grens van Limburg en Noord
Brabant hij Griendtsveeti en Helenaveeti
(flg. 1). liet gebied maakte eertijds deel
uit vn een uitgestrekt hoogveengebicd,
dat door turfwinning en ontginning in
gekrompen is tot cle huidige restveenge
bieden. In dc Mariapeel is het veen
plaatselijk tot op het zand afgegraven,
waardoor droge tot vochtige en natte
— stro ikheide- en doplieiclevegctatics zich
konden ontwikkelen In een deel van het
gebied zijn resteenpakketten van ver
schillende dikte aan de winning ont
snapt. Hier is sprake van vetdrogende
en/of rustende hoogveenrestanten.
Ten behoeve van het behoud van
de veenresten, het herstel van het proces
van hoogveenvorm ing en de i nstand—
houding van vochtige en natte dophei
devegetaries worden in de Mariapeel ho
grondwaterstanden
nagestreefd.
ge
Vooral in het noordelijk deel van het ge
bied komen daarbij op grote schaal nog
vochtige en natte groeiplaatscondities
voor, et name in de noordoost-hoek,
de zogenaamde Horster Driehoek. Vege
taties met Rode bosbes worden hier
vooral aangetroffen in vochtige Berken
en Eiken-Berkenbossen, op een aantal
plaatsen ook buiten het bos, maar vrij
wel altijd op vrij beschutte groeiplaat
sen, omgeven door bosgroepen, bosstro
ken of noordhelhingen van terrein
glooiingen.
Beheer en monitoring
Sinds 1984 wordt het gebied begraasd
door runderen. Zowel door een niet
overal voldoend hoge grondwaterstand
als door een hoge atmosferische deposi
tie van stikstof, is de ontwikkeling van
Pijpestrootje in de jaren zeventig en
tachtig geweldig toegenomen. De ver
rI ring ing (laa rclonr van aiidetc pia n te— en
ten, wnlIIt)Iider de RooIe hosbes,
is aatilciding geweest deze concurrent
door hegrazing te beperken en gewenste
soorten en vegetatietypen betere ontwik
kelingskansen te bieden.
Het beheer bestaat uit een sei
zoensbegrazing met ingeschaard rundvee (vrouwelijk jongvec), waarbij voor de

vegetaties ongeveer een hegra
zingsdruk van t dier per hectare wordt
aangehouden. Ingevoige de doelstelling
voor het gcbied, een halfopen parkach
tig restveenlandschap, word t lokaal extra
gemaaid of wordt spontane hosopsiag
verwijderd. De inscharing start meestal
in de maand mei en loopt door tot en
met september. Een en ander is atgc
sterncl op dc kwaliteit van het Pij
pestrootje als veevoedcr. Dc kwaliteit
van het jonge zich ontwikkelende Pij
pestrootje is in cie maanden mei en juni
goed te noemen, daarna neemt de kwali
teit door terugvoer van voccl i ngsst otfen
naar het wortetstclsel geleidelijk af. Na
september heeft het Pijpestrootje mm
welijks meer voederwaarde van hcreke
ii is.
In cle winter van 1981/ 1985 is
door Staatsbosbcheer een volledige in
ventarisatie gemaakt van her voorkomen
van Rode bosbes in dit gebied, onder
meer door oudere vegetatiekarteringen
te raadplegen, deze te toetsen aan de si
tuatie van begin 1985 en deze aan te vtml
leo door een integrale terrcininventarisa
tie. In het ontstane beeld werd vervol
gens ecn tiental permanente proefvlak
ken vastgesteld. Dit zijn plaatsen waar
Rooie bosbes in meer of mindere mate
begin 1985 voorkwam, zowel gelegen in
bosgebiedcn als in de open tcreinclelcn.
Ook zijn proefvlakkcn gekozen waar Ro

open

de hoshes aan het begin van de begra
zing nog niet geconstateerd was.
De proetvlakken zijn in 1985,
1987, 1990 en 1992 geïnventariseerd op
het voorkomen van Rode bosbes. Dc in
ventarisaties bestonden uit het met een
ploeg van drie of vier personen geheel
doorzoeken van de proefvlakken, waar
bij steeds werd aangetekend waar de
buitenhegrenzing van groeiplaatsen zich
voordeed. Deze inventarisaties werden
steeds in de wintermaanden januari of
tebruari uitgevoerd. Door de als gevolg
van begrazing nog lage grasmat met Pij
pestrootje en het wintergroene aspect
van de Rode bosbes kon op deze wijze
vrij snel een compleet beeld per proef
vlak verkregen worden.
Resultaten en discussie
In de figuren 2a t/in 2d is aangegeven
hoe de verspreiding van Rode boshes
zich in de periode 1985-1992 heeft ont

Fig. 1. Ligging van het

onderzoeksgebied
in de Mariapeel.
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Fig. 2. Verspreiding van de Rode bosbes in
permanente proefviakken in de Horster Drie
hoek in de Mariapeel in 1985 ta), 1987 (b),
1990 Ic; ? = verbrand) en 1992 (d). Stippen
geven een enkel individu of een groepje plan
ten aan; vlekken geven aaneengesloten ve
getaties met een hoge abundantie/dominan
tie van Rode bosbes aan.
wikkelci. Op de kaartjes is duidelijk te
ZICH dat dc verbreiding van Rode hosbes
in deze periode sterk is toegenomen. Dit
was het geval in het bos, maar ook in een

aanzienlijk deel daarbuiten.
In de figuren is niet aangegeven
hoe de conditie van dc Rode bosbcs per
proefviak is. In zijn algemeenheid kan
echter gesteld worden dat de struikjes,
voorkomend in bossen, weinig tot in het
geheel niet begtaasci worden en zich ma
nifesteren als vrij uitbundige en 30-40
cm hoge vitale planten, geheel beant
woordend aan het biologisch beeld dat
er van de soort bestaat.
Buiten het bos heeft de soort zich
ook uitgebreid, lokaal zelfs zeer sterk.
Hier wordt de Rode boshes wèl be
graasd, wat resutteert in veel lagere
srruikjes van 10-20 cm hoog. Ook deze
planten Zien er vitaal uit.
\X/elk mechanisme ten grondslag
ligt aan de uitbreiding van de Rode bos-

bes is niet onderzocht. Uit het patroon
van toename vanuit de reeds bestaande
groeiplaatsen kan echter afgeleid wor
den, dat de uitbreiding vooral door wor
t.etopslag rot stand komt. Gezien de aan
wezigheid van runderen in dc periode
dat de struiken ook besdragend zijn, kan
verondersteld worden dat de versprei

ding van zaden via mest eveneens plaats
vindt. Er zijn echter (nog) geen aanwij
zingen gevonden die op een dergelijk
verspreidingsmechanisme wijzen.
De gevonden resultaten sluiten
aan bij de resultaten van hegrazing in
andere situaties, waarin altijdgroene
dwergstruiken en grassen concurreren.
Begrazing van door Pijpestrootje en/of
Bochtige smele (Descharnp.ria Jiexuosa)
vergraste vegetaties met Dopheide (Erica
tetra/tv) en / of Stro i kheide (Ctiltuirn vu/
gans) doet in de meeste gevallen de
abunclantie/dominantie van de laatstge
noemde soorten toenemen (Anonymus.
1988). De Rode bosbes heeft echter als
primaire bossoort een afwijkende ecolo
gie ten opzichte van de dwergstruiken
van de vooral open terreinsituaties. Der
halve is het niet direct voor de hand lig
gend, dat begtazing van Rode bosbes
eenzelfde resultaat zal opleveren. De ge
constateerde uitbreiding maakt het ccli-

ter plausibcl te veronderstellen dat,
evenals Dopheide en Struikheide, ook
de Rode bosbes weet te profiteren van
het wegvallen of verminderen van de
concurrentie van grassen, in dit geval
Pij pestrootje.

Conclusies en aanbevelingen
Gebleken is dat dc Rode bosbes in de
Mariapeel zich onder seizocnsbegra
zingscondities goed kan handhaven en
ook kan uitbreiden. Lokaal doet zich
zelfs een sterke uitbreiding voor. Begra
zing van struikjes doet zich in het bos
niet of nauwelijks voor. Daarbuteti
wordt dc soort wèl begraasd, wat ecn
kleinere en compactere groeivorm
oplevert.
Uitbreiding in het bos kan naast
een vrij beperkte bcgrazing van Pij
pestrootje wellicht ook toegeschreven
worden aan dc ontwikkeling van de hier
voorkomende jonge tot zeer jonge bos
sen. Indien dit het geval is, dan mag een
verdere tiitbreiding van Rode bosbes in
de toekomst verwacht worden.
Uitbreiding van Rode bosbes in de
korte vegetaties zal ongetwijfeld te ma
ken hebben met her sterk verminderen
van de concurrentie van Pijpestrootje.
De hier soms opvallend sterke uitbrei
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ding van Rode boshes doet tevens ver

Dankwo ord

moeclen, dat de runderen wellicht

Naast het Staatsbosbcfieerpersoneel in de be
heerseenheid Mariapeel worden voor de as

een

actieve rol Spelen l)ij de verbreiding van
zaden. In dat geval bevreemdt het ech
ter, dat de soort zich (nog) niet gevestigd
heeft op geïsoleerde plaatsen, waar ze
voorheen niet voorkwam.
Onderzoek naar de verspreid ngs
ecologic van de Rode bosbes is derhalve
aan te bevelen, waarmee wellicht voor
het terreinbeheer zinvolle en in maatre
gelen toepasbare gegevens verkregen
kunnen worden.

Dominantie van Rode bosbes in een
open en vochtig Berkenbos.
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Summary

harium /F-lortus Botanicus i.s.m. CBS.

Effects of cattlegrazing no vegetations with
Vaccm,um i,/,s idaea

Niewold, fl.3., 1987. Dc Korhoendcrs s’att

Data are presented concerning the influcncc
of grazing by cattle on vegetations with Vac
cinium vitis-tdaea. Start ing the grazing
management in 1984 on tormer peatland
areas the species showed till 1992 a considera
bIe increase in abundance and dorninance. It
is conctuded rhar furtiter incrcase can bc ex
pected in young, clevelloping woods of Be/,t
la Peildula and in Molinia-vcgctatiotis, gra
zed by cattle.
Research of the distribution-ecology of Vacci
mum vit,s-idaea, probably affectccl hy cattie,
is suggested on behalf of rnamtgetnctit
measu res.

onze heideterreinen; verleden, lieden en toe
komst. RIN- rapport.
Weeda, E.j., R. Westra Ch. \ïestra & 1’.

\Vestra, 1988. Nederlandse Oecologische
flora deel 3. Uitg. IVN i.s.rn. VARA en
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als cle aanleg komen uitvoerig aan
hod. De hasiselementen worden elk atzoii
deti ijk hesc h teven: grasvelden liet riimaltti
sche to idand. de wilde horder, een otimis
werpen

hate haag, een hoshock de lictoingaard,
klim— en lcistruikett, water iii de wilde Will,
cle moed- en krnidttiio. 1-let hoek eindigt met
vi jI concrete tuitiontwerpen. let geheel is op
een populaire en toegankelijke manier ge
schreven en pracht ig geti lust reetd net talrij
ke kien ren toto’s van tu itico in Engc’ianci Ne
derland en België en van cie tu mhewoners.
C.A.j. kRtUTZ

I)e Imbel len eau dc Nederlandse en Duitse
Meinwcg (Oclonata) _J ‘t’. hermans. 1992.
Stichting Nattntnrptni)lmcaties limburg. 191 p.
ie bestel leut door J 49,50 (i ncl. l)ort o
f 15.90 voor leden Genootschap) nver te Inaken op giro 429851 r.ui.v. Publicatiebnre:tu
Na tuit rit isi oriscll Geit t)ot sub t P. G toe ns t raa t
106, 61)74 El, Melick.
an de reeds mcm uksvekkende lijst van
hI ikaties van J. 1 lernians is een helanigsvc-k
.

keod werk toegevoegd. Bovendien is lict
sverk op liet jtiiste moment verschenen. Om
dat het Nationaal Park cle Meinweg in
oprichting op termijn overgaat in ccii vol
waardig Nationaal Park zal met name liet
Overlegorgaan, bestaande dit eigeniareli. 1wlic’c’rders en hestctu rderen veel nut t ige iolor
matie en adviezen, specifiek voor de Mcm—
wc’g, ktttioen vinden. Vooral vati de soortshe
.

sulirijvingen (lioofdsttik 7) cii van de aan
dacht voor cie hio—tndirativitcit van lihellen,
tt itgewerkt iii eenvoud ig te nemen lieheers
maatiegelemi (lioofclstcik 8), ztilleii echter ook
antclere nmatucnrhc’lic’erciers veel ktntinc-tt lcrcti
De aatiwij7itlgen wint cle hcsclierni ing c’ti iii
stanclhoncltng d’atl de watc’rjtt Ifers en giazeti
inakeis gaat, over het gebied van cie Mciitsvug
h eet.

Orchideeën
n
Zuicl-limI,urg.
C A .J.
Kretitz. 1992. St. Uitgeverij KNNV. NO 58.
ISBN 90-51)1 1-t)29-0. 302 ‘. ie verkrijgen
door f 79,— (mci. porto) over te maken op gi
ro 13028 t. ii. v. KNNV-uitgeverij, Utrecht,
o.v.v. ‘NW 58’ en titel.
Dit zeer fraai uitgevoerde hoek met meer dan
200 kleuren- en Zwart/wit foto’s van de
auteur hesclit ijft nier alleen cie oetologie en
vetspreidittg vôtit c’n na 1980 van de soor
ten in Zuid-I4niltirg, iTtaar heeft ook veel
plaats voor hronvermelding, niethoclen
kaart materiaal en nomenclatuur, Gecletail
leerde heheersiitfortnat ie wordt gegeven voor
de verschillende nat tiurgehieden in Zuid
limburg. Omdat die ati tent ook algemene
aciviezet, ten behoeve van een orcit idecëntge
richt beheer geeft (hv. met betrekking tot al
clan niet (lier)introducerent), is dnt hoek te
vens voor terreinheineerders buiten Zuid
.
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TJmbtnrg nfornnatief.
en dieren in de Nnordoosipol—
der. Piet Bremer. 1992. IVN ;itcl. Noordoost

Vilde iianten
polder,

Emlneloor(I.

ISON

90-9005478-2.

200 p. Te verkrijgen doorf 29.50 over te ma
ken op giro 5470522 t.n .v. IVN, l)ohlard
straar 28, 83t)3 1E Finmeloord, o.v.v. titel.
50 jaar na het droogval leo Van cie Noordoost
polder is deze derde, geheel herziene drtmk
over cle planten en dieren verschenen Met
name het ranclgebiecl is interessant, soms
zelfs tiniek te noemen. Dit hoek is niet al leert
een bron, van gegevens, maar ook een aanzet
tot verdergaande natutirotitsvikkeling in cle
Ni II) rol (OtSt pol ol t t.

lnsekteitvriendelijk beheer van svegbernnen.
R\VS, dienst tVcg- en Vatctbouwktnncle.
1992. ]SBN 90-36-90-1 52-9. 129 p. Kosten
f 25,-. Schriftelijk te bestellen bij RWS,
dienst Weg- en \Vaterbouwkuncle, Postl)tls
5044, 2600 GA I)elft.
Dit ht e kjt’ is voortgekomen uit de cu rstts ‘111sc’ktenvrietmdelijk beheer vart weghermen’ clie
door cie chietist Weg- en Watc’rhottwknndc is
opgezet. lIet beoogt de mogelijkheden voor
versuli il mdc’ groepeti insc’kt en aan te geven,
nnet name iii relatie tot liet gevoerde niaaibe

1—la ftelarven tabel. II. G ysels. 1991 _Jcngcl
londsuitgeverij. Donkcrsrraar 17, 3511 KR
Utrecht. ISRN 90-5107-015-2. 96 p
.

Deze gids best aat

ttit

eelt cleterm t tieerslecit ei

voor cle larvale Fc’ttclagsvl tegen (lnscc na.
1-phetneroptcta) van itc-t Bc’tieltngehtccl do
verspreicltngskaartjes over iie pc’rinde 1960
1085. De iolettlinig bevat algemene optner_
k ingen otntrcnt lic liaanishjouw, levensryc ltns
en oectilogie. Er wordt tantietnelijk gemaakt
dat de t ole ratit ie voor vc-rv ci mli ng in st rome ticl
ival er groter is clan in st ilstaanci water.
-

Nat tira 1000. Maancll,lacl KNNV, oktober
1992. 36 ;‘. ‘Ee verkrijgen door

f 5.25 (mcl.

Porto) over te maken op giro 3458335 t. mi .v.
KNNV. Arnlteiti. o.v.v. ‘Natura 1000’.
1-let duizendste nuni oer vati Nattnra, liet
blad van de KNNV, ts geheel aan de resulta
tet, vati eet) lanideltjke inventarisatie vati cle
Vliegeozwanu gewijd. De Vliegett7svann blijkt
( titig) algc’tneetl in Necleilamiti snor te kitmnen,
vooral lanigs hosranclc’ti cii in weglertiteti 011

de zattclgroniclc’tt

-

Nat uurlijke m)evers in besvcging. l)e Groene
l-lollauiclcr, oktober 1992, St. Vrijwillig
Natuur— en l,anclsu htapsbehecr (VNI.R)
Noord— Holland. 32 p• ‘Te verkrijgen door
f 4,50 over te mn:mken op girl) 2635373 t.n. V.
Stichting VNLB, haarlem, 0ev. ‘Nattmurlij
1w oevers’.
Naar aanleiding van een syinpositlrn op 11 en
13 oktober 190)1 dat door cie St. VNLB
Noord-Hollamici was gectrgatnsecrcl en waarin
het thema ‘Nat utnrlijke oevers’ centraal
stond, is dit ntmmtner van de Groene l lollati
der verschenen. Met name praktische voor
beelclet van nattnu rhjk oeverhehieer in Re
creatieschap Het iwiske worden besproken.

heer dat tot nog toe vooral geric In is geweest
op cle ontwikkeling van krcticlenrijke ber
men. 1 nisektenrijke hermen kunnen tevetis
een positieve uitstraling hebben 01) andere
cliergroepen, zoals kleine zoogdieren.

Dc lynx nog niet los. j. Mulder. 1992. Na
tuurmonumeulteil. 48 t, Kosten: .f 10,(inch. porto). ‘Ee bestellen bij cle Groene
Winkel van Natuurmonumenten, Noorcier
einde 60, 1243 JJ ‘s-Gravctand.
1—let vootnernen tot herititrodunceren van
iynxen op de Velciwe werd ingegeven door de
wens om het edosvstcem aldaar completer en
tsattitnrlijker te maken. Dir zou moeten hei
clent tot een meer natutirlijk beheer van cie
inoefrlierpopulatmes. Weliswaar zal het edosysteem completer worden met de lynx, maar
mi iet zozeer cle aaninaileni lioefdieren ztn hen
svot den geregcnleerd als wel her gedrag van
deze diereti zal natuurlijker worden. Op zijn
ltoogsi kontinirn op cle Veltisve 25 lynxen le
vert, svaarsuliijmtl ijker is eet, aantal van 10 tot
IS. 1-rit zo kleine poputlat ie kan zichzelf niet
in stand liotnclen: de ‘Nederlandse tiattncnr is
tc’ klcitt vir lytixen

Dassen veilig op weg. Vereniging Das &
Boom. 1992. 27 p. Kosten: f 7,50 (excl. por
to en admiti nistratiekosten) - ‘Te bestellen bij
cle Vereniging Das & Boom, Rijksstraarweg
174, 6573 DG Beek-Ubbergen.
Iti deze broclture worclemi verkcersvoorzien,in
gen voor dassets aangegeven. Niet alleen cie
wijze waarcip tunnttels, rasiers en geleiclencie
beplantitig ti,oetett svorclen aangebracht,
maar ocik tnateriaalkett7e. onderlinge afstatici
vat dc ttnnnels en liet helanig san oniderhottcl
vati de voorzietnnig worden beschreven.

