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Extensieve

begrazing met

heideschapen

Aan de hand van praktijk-ervarin
gen wordt ingegaan op de toe
passing en de kosten van extensie
ve begrazing binnen een vast

taster als basisbeheersvorm in
overwegend open hcide-achtige
terreinen. Beoogd wordt een
richtlijn voor beheerders te geven.

De Stichting liet Drents Landschap
hee als provinciale part ictihete nattitir—
beschermingsorganisatie lflomCiitCei cii

i000 ha natnu rgehied verspreid over
bijna vi) tt ig terreinen, in beheer. Onge—
VeCt (IC helft van de oppervlakte bestaat
uit heide. Door de grote mate van voeci—
sclarniot’cle, Vnott vloeieiid Lift (le ex—
tft’etfl afvoer van voedingsstoffen ge—
tic hit 1 e eeti WSe exploit :ttie van het ccii
itiurlanclsi hap heide door cle Drentse
boer. bleek een beheer van niets doen
Ccii tijdlang te voldoeti. De oorspronke—
lij ke voedsel armoede vormde ogen —

schijnlijk een alcioentie btit er tegen ver—
nderi ngen als gevolg van toename vi ii

voetlselrijkdom ben deze bntfcr niet
meet t nerei kend l)leCk vol t rokken dc
verandetingen zich bi ikscmsnel in de
zeventiger jaren vaak zelfs binnen één
Seizoen. De vettrottwcle paarse vlakten
vergrast en snel als gevolg van cie volgen
de factoren:
— een onvoldoende afvoer van ncttrin

ten door beheersmaatregclen
stijging van voedselrijkdorn door de
i nwaai van meststotfen zure regen en
mi nera 1 isat ie van opgehoopt dood
pltn taard ig materiaal.

— verci rogi ng door sterke schom mcli n
gen en daling van cle grondwater
stand , waardoor cie venige bovenste
hoclernla;tg van vooral cle vochtige
Dopheidevelden (Erica tctz/ix,) mi
neraliseerde en de voedselrijkdom
toenam.

De vroegere vochtige lteidevclclen
veranderden in br:ttitlgc’vairlijke .steppen

vat) Pij pest ron ije (‘Mo/mia caeiu/ca,); op
cl rogere grontien overheerst Boch t ige

sin cle (De i Cham,0S1r7 /?e.X?/t)5c7,). mii in
mci 1980 het cii 250 ha grote Dolder
su rnmer Veld afbrandde, was voor cie

Stichting liet tijdstip voor hcrbezinntng
voor wat betreft het licicleheheer be
reikt.

De relatie tussen doelstelling en
1)ehCCrSVOrti)
Met bchtilp van extcnsicve begrazing
door heideschapen word t behoud van
een overwegend open heiscli raal land —

st ha ps ype beoogd . t ii elk reservaa t vor
men aanwezige verschillen in hoogte,
boclcmsamcnstel Ii ng Cii waterh ti ishoti -

ding cle basis voor variatie in cle vegeta

tie. Door dc toepassing van extcnsieve
begrazitig wordt hicraati een netwerk
aan verschillen ii betrecling, bemesting
en hegrazing toegevoegd, hetgeen kan
restmltcren in een meer heisch nale en ge
varieerde levensgemeenschap heide.

Al vanaf het begin werd beseft,
dat extetisieve begrazing alléén niet zotm
leiden tot rcgenerarie van het extreem
voeciselarme, vrijwel uitsluitend met
Dop - cmi St rcm ik hei cle (Ci//una z’u/ç’ani)
begroeide, 19e eeuwse cultuuriandschap
heide. Waar dlit lafttste dc tloelstelling
vormt, zal piaggen ccii belangrijke be
heersvorrn zijn. Maximale afvoer. vfm
voedingsstoffen wordt hierbij nftge
streefd.

Dc aanwezigheid van schapen
de heide ligt in Drenthe voor cie hand
V6(ir cle 17e eeuw was ech ter sprake vati
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Een kudde ongehoornde Schoonebeeker
heideschapen op het Doldersummerveld.
De variabele vlekpatronen op de kop zijn
kenmerkend.
A flock of hornless Schoonebeeker sheep.
Note the different patterns of black spots
on the head.

een meer heischraal en grazig type hei
de, waarbij hcgrazing met runderen be
langrijk was (Bielernan, 1987). In Dren
the worden twee zeldzame land rassen
aanget rotten, t .w. liet gehoornde 1)reni -

se heidcschaap en liet ongehoornde, wat
grotere en meer geclornesticeerde Schoo
nebeker heicleschaap. Behoud van deze
zeldzame huisci icrtasscn word tevens
nagestrcefd Gebruikseigenschappen zo

( tls hardheid en soberte vormden even-

vel de belangrijkste reden om deze die
ren in 1e zetten. 1-let zeer sobere heide-
schaap wordt primair gezien als een ge
domesi iceercl (her, dat echter weinig ver
zorging behoeft.

Richtlijnen VOOf extensieve begra
zing met heideschapen
Indien de dieren voldoende mogelijkhe
den geboden worden, dan kunnen ze
zich op eigen kracht jaarrond in het na
tuurgebied handhaven. Een efficiënt
kuddebeheer vergemakkelijkt de verwe
zenlijking van de gekozen doelstelling.
Aan een aantal aspecten dient aandacht
te worden besteed.

Dichtheden
Als vuistregel geldt een dichtheid van 1
:haap per 2 ha, jaarrond. Aangezien elk

reservaat anders is, bestaat er enige varia
tie. Wanneer dc vegetatie vrijwel uitslui
tend uit Pijpcstrootje bestaat, is jaarrond
begrazing onmogelijk, omdat dit gras
van september tot mei geen voedings
waarde bevat. Schapen vreten het clan
absoluut niet. Tussen juni en september
is het voedselaanbod in zo’n vegetatie
echter enorm. Kenmerkend voor exten
sieve begrazing is het gegeven, dat de
dichtheid moet zijn afgestemd op de
draagkracht van het biotoop gedurende
de winter. Indien deze vuistregel wordt
aangehouden, treedt weinig sterfte op,
komt weinig ziekte voor, kan de begelei
ding minimaal zijn en zijn de kosten,
mede doordat geen stalling benodigd is,
gering.

Aanvullende beheersmaatregelen
Bij de start van de begrazing zijn vaak
inrichtingsmaatrcgelen noodzakelijk, zo-

als het verwijderen vai opslag. De heide
is veelal sterk vergrast, vermigd en bevat
veel dor en oncetbaar materiaal. Door
maaien (of branden) wordt de vegetatie
verjongd en daardoor meer geschikt voor
begrazing.

Op oorspronkelijk vochtige heide
velden met veel achterstallig onderhoud
kunnen schapen, in de gebruikelijke
dichtheden, verruiging van Pijpestroot
je-vegetaties niet tegenhouden. Aanvul
lende maatregelen zoals maaien of bran
den blijven dan noodzakelijk. Frequent
maaien van grote oppervlakten is relatief
duur, veroorzaakt insporing en werkt
enigszins nivellerend, omdat de maatre
gel overal een gelijk effect sorteert.
Voordeel is de aanzienlijke afvoer van
nutriënten. Branden is gemakkelijk uit
voerbaar en goedkoop, maar verschraalt
minder. Wanneer geen hoge graasdruk

De kop van een oudere
Drentse ram wordt
sterk gedomineerd
door zijn zware spi
ralende hoorns.
An aged Drenthe ram
with large spiral horns.

Een Schoonebeeker
001. Het oogschild en
de fiere houding zijn
typische kenmerken
van dit rijzige heide
schapenras.
ASchoonebeeker ewe.
This tali heathland
sheep gives a very pro
ud impression because
of its long neck.

na de uitvoering van de maatregel kan
worden gerealiseerd, is er binnen een
graasseizoen nog meet, nog hoger gras
dan ervoor. Alleen al door de lichtcon
currentie zijn langzaam groeiende Dop-
en Struikheideplanten in dergelijke si
tuaties gedoemd te verdwijnen. Bij plag
gen worden zoveel voedingsstoffen afge
voerd, dat de hergroei van grassen be
perkt wordt en bij een goed begrazings
beheer pas op langere termijn tot domi
nantie kunnen komen. Plaggen is echter
een dure beheersvorm en grootschalig
mechanisch plaggen kan nivellering van
liet reliëf, eliminering van de microfau
na en insporing veroorzaken. Begin 1980
ging de Stichting in navolging van de
16e eeuwse Drentse boer over tot zomer
inscharing van rundvee op met Pij
pestrootje vergraste heiden. Vanaf 1977
vond dit overigens ook al in de Brabant
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se Peel plaats Uansef, 1980). Ervaring
leert dat runderen in staat zijn om de
sterk verru gde Pijpestrootje-vegetatie
kaal te vreten, ook zonder aanvullende
maatregelen. Resterende heideplanten
en andere tichtminnende planresoorten
krijgen meet kans om uit te groeien.
Maaien kan deze ontwikkeling versnel
len, maar is niet overal uitvoerbaar. Het
wegvreten van de piekgroei van Pij
pestrootje door rundvee vanaf mci tot
september is goedkoop, eenvoudig en
voor een deel van de heidevegetatie toe
reikend. Inspelend op gewenste lokale
ontwikkelingen in de vegetatie wordt
plaggen op kleine schaal toegepast.

- Voortplanting

C) Indien men het gehele jaar rammen bij
cle kudde laat, worden er vanaf decem
ber lammeren geboren. De voedsclsitua
tic is in die periode dermate slecht dat
veelvuldig sterfte van ooien en lamme
ren op kan treden. Mede gezien de nega
tieve reacties van het publiek op zo’n si
tuatie schaarde dc Stichting vanaf het
begin de rammen slechts tussen 1 no
vember en half december in. Vanaf be
gin april worden dan de eerste lammeren
geboren en midden mei is de aflamperi
ode voorbij. In dc praktijk blijkt, dat
vrijwel alle lammeren in de 3 eerste we
ken van april worden geboren (fig. 1).
De ooien worden blijkbaar allemaal bin

nen een vruchtbaarheidscyclus van 17
dagen rams en worden gedekt. Er vindt
vrijwel geen sEerfte rond de geboorte
plaats; de ciwitrijke voorjaarsgroei van
de vegetatie zorgt ervoor dat de ooien
hun lammeren de eerste maand uitste
kend kunnen zogen.

Na een kleine maand, wanneer de
lammeren beginnen te grazen, is voedsel
van optimale kwaliteit aanwezig, aange
zien op de heide de voorjaarsgroei pas
rond half mei echt op gang komt. De
lammeren groeien dan ook voorspoedig
en gelijkmatig op. Alle ooien lammeren
in de buitenlucht af, zonder hulp of toe
zicht. Problemen zijn er eigenlijk nooit.
Er wordt minstens een dekram op 15
ooien ingezet om dc genetische sprei
ding binnen de landrassen zo groot mo
gelijk te houden. Elk jaar worden andere
rammen gebruikt.

minder gezond lijkt, wordt afgevoerd.
Een indicatie hiervoor is bijv. een met
mest bevuilde achterhand. Pas indien
aan de bruikbaarheidseisen is voldaan,
wordt op donkere gevlekte dieren gese
lecteerd. De rammenselectie is eveneens
streng. Bij de Schoonebeker worden al
leen de best uitgegroeide jonge rammen
bij de ooien toegelaten. Drentse ram
men worden pas in hun 2e jaar ingezet,
wanneer is gebleken dat hun spiralende
hoorns niet in de kop groeien.

Voeding
De schapen worden in lage dichtheden
in een voor hen dusdanig geschikt heide-
biotoop gehouden, dat bijvoeren kan
worden nagelaten. In de afgelopen 8 jaar
waarin elk denkbaar type winterweer
voorkwam, werd de haalbaarheid hier
van bewezen. De schapen bleken pro
bleemloos en zonder bijvoeren te kun
nen overleven. De grootste problemen
doen zich steeds voor onder uitzonder
lijk goede voedingsomstandigheden.

Ook abrupte overgangen van so
bere naar rijkere omstandigheden, zoals
plaatsvindend bij het naweiden op gras-
land, veroorzaken vrijwel steeds ernstige
darmstoornissen, vermagering of de
dood. Als stelregel geldt min of meer
dat naarmate heideschapen naar agrari
sche maatstaven gemeten ‘beter’ ver
zorgd worden, er meer sterfgevallen op
treden.

Gezondheidszorg
De zeer strenge najaarsselectie vormt de
enige structurele vorm van gezondheids
zorg. De schapen worden nooit tegen
maagdarmwormen of andere besmettin
gen behandeld.

Huidparasieten worden niet be
streden. De noodzaak hiertoe ontbreekt,
aangezien nooit van ernstige aantasting
sprake is. Aantastingen bij individuele

dieren vormen steeds een aanwijzing dat
er sprake is van een verlaagde weerstand,
hetgeen reden vormt ze uit de kudde te
verwijderen. In de regel hoeven de klau
wen tijdens het scheren niet bekapt te
worden.

Drentse heideschapen met een goudkleu
rig bruine kop en veelal een donkere
neksiab worden Vossekoppen genoemd.
Te zien is een groep Vossekop-rammen.
A group of selected Drenthe rams.

Selectie
Er wordt strikt op gebruikswaarde gese
lecteerd. De schapen moeten onder
voedselarme omstandigheden overleven
en moeten dan ook voldoende hard en
sober zijn. In oktober worden de kuddes
geselecteerd en alleen ooien die in een
perfecte conditie zijn en een goede
vacht, goed beenwerk, gebit en uier be
zitten, blijven over.

Jaarlijks wordt 10 tot 20% van de
oudere ooien vervangen. Elke ooi die

percentage geboren lammeren
percentage of bom lambs

700 -

50
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april mei

Fig. 1. Geboorteverloop bij een kudde Schoonebekers bij inscharing van rammen vanaf

1 november.
Birth data in a flock of ‘Schoonebeker’ sheep, when the ram was brought in the flock on

the preceding ist of November.



Pararneters bij het kuddebeheer
Het binnen de gestelde randvoorwaar
den functioneren van een kudde heide-
schapen als middel bij het terreinbeheer,
kan getoetst worden aan grootheden zo
als aanwas en sterfte. De resultaten in
natuurwetenschappelijk of bedrijfstech
nisch opzicht vormen andere parame
ters.

Aanwas
De schapen worden in juni geschoren,
waarbij de lammeren worden gteld. Op
grond van het aantal gespeende lamme
ren en het per reservaat vastgestelde aan
tal ooien kan de aanwas worden be
paald. Of er vanaf de selectie in oktober
om wat voor reden ooien zijn gestorven,
doet niet ter zake. De aanwas is het aan
tal grootgebrachte lammeren per ooi,
uitgaande van liet in november vooraf
gaand vastgestelde aantal overwinteren-
de ooien. De aanwas is in deze benade
ring dan ook geen populatie-dynamisch
gegeven maar een parameter voor liet
kuddebeheer. In figuur 2 is over alle re
servaten van de Stichting gerekend de
gemiddelde aanwas per ooi in de periode
1982-1987 weergegeven. Gedurende de
ze 6 jaar hebben zich klimatologisch ge
zien vrijwel alle in Nederland denkbare
situaties voorgedaan. De gemiddelde
aanwas bedraagt over deze jaren 0.98
grootgebracht lam per ooi.

Tussen de diverse reservaten is er
sprake van aanzienlijke verschillen in de
aanwas per ooi. In figuur 3 is de sprei
ding in de aanwas over de periode 1982-
1987 aangegeven. Steeds wanneer sprake
was van 1,2 of meer grootgebracht lam
per ooi betrof liet reservaten met een uit
stekende winter-voedselsituatie, veroor
zaakt door een dominantie van Bochtige
smele of de aanwezigheid van veel schra
le graslanden. Alle waarden beneden de
0,7 bleken verklaarbaar uit calamiteiten
zoals verdrinking, hondenschade of het
starten van de begrazing met enters (jon
ge ooien) in een nieuw object. Het re
productiesucces van enters is doorgaans
namelijk gering.

Sterfte
Bij liet scheren en de najaarsselectie in
oktober worden de kuddes geteld. De
sterfte is het percentage dode dieren op
het totale aantal in dat jaar in alle reser
vaten aanwezige ooien, rammen en
gespeende lammeren. De lammeren-
sterfte voor de eerste teldatum in juni
wordt niet meegerekend. Niet alleen is
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Een kudde Drentse heideschapen ‘s winters in het Drouwenerzand. Ook onder deze om
standigheden is bijvoeren op geen enkele wijze noodzakelijk.
A flock of Drenthe sheep in the reserve Drouwenerzand in wintertime. Extra feeding isn’t
necessary at all.

1982 1983 1984 1985 1986 1987

aantal reservaten 4 6 10 13 15 14 62
reserves

aantal ooien 165 209 296 411 488 501 2080
ewes

aantal lammeren 190 233 297 407 413 496 2036
lambs

aanwas per ooi 1,15 1,11 1,00 0,99 0,85 0,99 0,98
increase per ewe

Fig. 2. De gemiddelde aanwas in grootgebrachte lammeren per ooi per jaar in de periode
1982-1987. Uitgegaan werd van het vastgestelde aantal overwinterende ooien.
The average increase of reared lambs per ewe per year from 1982-1987. The numbers of
dead ewes during winter were not taken into account.
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dat onuitvoerbaar, bovendien biedt dit
gegeven nauwelijks inzicht in de wijze
waarop dc kuddes zich in de hen toege
meten terreinen kunnen handhaven. De
doodsoorzaak van jonge lammeren valt
grotendeels terug te voeten op proble
men rond de geboorte, slechte moeder-
eigenschappen (vooral bij enters), zwak
ke lammeren uit meerlingworpen of
slecht weer. Sterfte onder volwassen die
ren en gespeende lammeren biedt veel
meer inzicht. Duidelijk is dat de aldus

Q
gedefinieerde sterfte geen popula
tie-dynamisch gegeven is, maar een pa
rameter voor het kuddcbeheer. In figuur
4 is de sterfte per jaar weergegeven gedu
rende de periode 1982-1987. Een ge
middelde sterfte van 2,79% op jaarba
sis, zoals die over een periode van 6 jaar
praktijk bleek, is laag te noemen.

aanwas in grootgebrachte lammeren per ooi
increase of reared lambs per ewe

Zeker wanneer men in ogen
schouw neemt, dat dit geldt voor dieren
die zonder bijgevoerd te worden het ge
hele jaar door buiten onder voedselarme
omstandigheden moeten overleven.
Sterfte als gevolg van het doodbijten van
schapen door honden is niet indeze
reeks opgenomen. De willekeur van de
ze sterfte is niet te relateren aan de ter
reingesteldheid en heeft geen waarde als
parameter. Honden zijn en blijven een
probleem. Ongeveer 70% van de doods-
oorzaken is te wijten aan calamiteiten
zoals verdrinking, botbreuken of nek-
breuk bij vechtende rammen. De reste
rende 30% wordt\’oor de ene helft ver
oorzaakt door diverse ziekten, zoals
blauwwrang, het bloed, huidmiasis,
wormbesmetting en leverbot, en de an
dere helft door onbekende oorzaken.

Effecten van extensieve begrazing
Getracht wordt om op eenvoudige en
voor elke beheerder herkenbare wijze
aan te geven, welk effect extensieve be
grazing op heidevelden heeft.

Openheid
Bij genoemde dichtheden blijft het open
karakter van het heidelandschap veelal
gehandhaafd. Alleen verd roogde hoog
veenrestanten met massale berkenopslag
blijken soms problemen te geven. Reeds
aanwezige opslag wordt doorgaans snel
geschUd. Wilg Satix spec.), Lijsterbes
(Sorbus aucuparia,), Vuilboom (franguta
att,’us) en Zomereik (Quercus robur) met
een stamdiameter tot ca. 8 cm overleven
de eerste winter vaak niet. Ook Ameri
kaanse vogelkers (Prunus sero/ina),

Braam (Rubus spec.), Grove den (Pinus
sytvestns) en jonge Berk (Beluta spec.)
worden gedood, zij het minder snel aan
gezien deze niet gauw geschuld worden.
Vliegdennen hebben meer kans om op
te groeien dan loofhout. Heidevelden
zijn eenvoudig en goedkoop als open
landschap in stand te houden. Na plag
gen is soms sprake van een massale kie
ming van Berk of Grove den. Zonder
aanvullende begrazing zou de maatregel
lokaal bosvorming bevorderen.

Minder verruiging
Na de introductie van extensieve begra
zing in een situatie met veel achterstallig
onderhoud, wordt door de vegetatie
eerst een bepaalde sterffase doorlopen.
Weinig vitale, verouderde heide gaat
dood, geschilde opslag vormt dode sta
ken, botsten van Bochtige smele en Pij
pestrootje worden kaalgevreten, waarbij
lokaal geen hergroei plaatsvindt. Pas na
minimaal vijf jaar is sprake van steeds
geleidelijker overgangen tussen de ver
schillende vegetatietypen. Er vindt veel
minder stapeling van dood organisch
materiaal plaats en het reeds aanwezige
strooiselmateriaat verteert sneller. Er is
minder dode biomassa. Het terrein
wordt kaler, de vegetatiestructuur ope
ner. Er is minder ruigte aanwezig. lot
grote opluchting van de beheerder ver
mindert her brandgevaar sterk. Het te
liëf wordt beter zichtbaar. Hoogtever
schillen komen als overgangen in de ve
getatie tot uitdrukking.

Er valt overigens een groot verschil
in ontwikkeling tussen vochtige en droge
heidevelden te onderkennen. Op droog
tegevoelige bodems vindt maar lang
zaam stapeling van organisch materiaal

aantal terreinen
reserves
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Fig. 3. Spreiding in de aanwas, uitgedrukt in het aantal gemiddeld grootgebrachte lam

meren per overwinterende ooi bij diverse kuddes in de periode 1982-1987.

Reared lambs per ewe in the different reserves from 1982-1987.

1982 1983 1984 1985 1986 1987

totaal aantal schapen 355 459 620 839 924 1196 4293

total numbers of sheep

aantal dode dieren 11 14 14 15 31 38 123

dead animals

sterfte in % van het
totaal 3,10 2,05 2,26 1,79 3,30 3,15 2,79

Fig. 4. Sterfte, uitgedrukt in procenten van het totaal aantal ooien, rammen en vanaf juni

getelde lammeren, in de periode 1982-1987.
Death-rates expressed in percentages of the total numbers of ewes, rams and lambs

counted from June, in the period 1982-1987.
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plaats en zijn dientengevolge zelden
aanvullende maatregelen noodzakelijk.
‘De schaapjes op het droge hebben’ is
wat het heidebeheer betreft een beteke
nisvol spreekwoord. De op vochtige hei
develden tegenwoordig zo kenmerkende
Pijpestrootjesteppen kunnen niet kort
gehouden worden door extcnsieve be
grazing met schapen.

Diversiteit in biotopen
Extensieve begrazing blijkt, door de spe
cifieke effecten op de vegetatie of door
de aan het reservaat toegevoegde dyna
miek, biotoop-diversiteit in heischrale
milieus tenminste in stand te houden.
Door betreding neemt het aantal vegeta
tieloze plaatsen toe. Stuifzand groeit

( iet meet dicht. Niettemin blijven alle
‘-.,iadia van de successie van open stuif

zand naar gesloten heide in het terrein
aanwezig. Mossen- en lichenenvlakten
groeien niet verder dicht. Voor Boom
Iceuwerik (Luttuta arborea,), Tapuit (0e-
nanthe oenanthe,), Geelgors (Emberiza
ciirtneth7) en Roodborsttapui t ‘Saxico/a
torquata blijft het specifieke biotoop in
stand. Eveneens als gevolg van betrcding
nemen langs paden en op vertrapte natte
terrcingedeelten Zonnedauw (‘Drosera
spec.), Witte snavelbies (Rhynchospora
atba), Dopheide en Blauwe zegge (Carex
panicea) soms opvallend toe. De aanwe
zigheid van mest trekt diverse soorten
insecten, soms in grote aantallen, aan.
Op hun beurt vormen deze een voedsel-
bron voor allerlei dieren, in het bijzon
der voor vogels. Op een vergrast maar

( en en kaal heideveld keren Wulp
(Nurnenius arquata,) en andere weidevo
gels, Veldleeuwerik (A tauda aruensis),
Kwartel (Coturrnx coturnz*,), Patrijs
(Perdtx perdiv) en Graspieper (Anthus
pratensi) als broedvogel terug of nemen
toe. Een en ander wetd voor het Dolder
summer Veld, een teservaat van de
Stichting 1-let Drentse Landschap aange
toond (Van Dijk, 1983).

In de afgelopen periode bleek be
grazing in de reservaren van de Stichting
niet tot verdwijning van opvallende (en
zeldzame) planten als Beenbreek (Nar
thecium osrrfragum), Klokjesgen tiaan
(Gentt’ana pneuiaonanthe), Heidekar
telblacl (Pedicutaris sytvatica), Wilde
thijm (Thyrnus .rerpytturn,), Grasklokje
(Campanuta rotundifotia en Zand
blauwtje Uasione monlana,) te leiden.
De vegetatie wordt doorgaans juist soor

tenrijker. Betere kiemingsvoorwaarden
en minder lichtconcurrentie zijn belang-

rijke factoren hierbij. Ook amfibleën en
reptielen worden door extensieve begra
zing van heidevelden belangrijk minder
in hun voortbestaan bedreigd dan wan
neer men tot grootschalig machinaal be
heer overgaat of juist niets doet.

Behoud van een schraal milieu
Behoud van voedselarmoede is in het
verm es te Nederlandse buitengebied
voor elke beheerder een vrijwel onmoge
lijke opgave. De hoeveelheid stikstof die
via de atmosfeer wordt aangevoerd of
door vertcring van strooisel beschikbaar
komt, blijkt tenminste vier maal zo
groot als aan het begin van deze eeuw.
In Drenthc is dit minimaal 30 tot 40 kg
N gemiddeld per ha.

De hoeveelheid stikstof die door
beheersmaatregelen, vervluchtiging of
uitspoeling verdwijnt, is minder dan
voorheen, In het algemeen kan gesteld
worden dat extensieve begrazing met
schapen alléén, niet tot een paarse heide
leidt. De geringe afvoer van stikstof die
bij deze beheersmaatregel wordt gereali
seerd, vormt hier ten dele een verklaring
voor. Het areaal Struik- en Dopheide
neemt echter veelal toe en deze vegeta
ties worden vitaler. Vergraste heidevel
den blijven evenwel, zij het minder ruig
en gevarieerder dan voorheen, vergrast.
heidevelden. Naast liet verschijnsel van
de zure regen speelt de beheersgeschie
denis (geen of foutief beheer), de water-

huishouding en zeker ook de bodemsa
menstelling bij de waargenomen otit
wikkelingen een belangrijke rol. Er zijn
voorbeelden te geven van een onver
wacht sterke toename van heide, maar
ook van liet vrijwel verdwijnen ervan. De
indruk bestaat dat, onder de heersende
Drentse omstandigheden, vooral in dro
ge milieu’s een redelijk verschralend ef
fect bereikt wordt. Mogelijk vormt dit
een aanwijzing dat, naast de genoemde

afvoer van stikstof, er nog meer effecten
een rol spelen in de nutriëntenkring
loop. Gedacht wordt aan de invloed van
insecten (mestkevers), betreding en lo
kale overbegrazing met als gevolg afna
me van de productiviteit, vraatselectie,
biotoopverbetering voor andere grazers
en de tolerantie van planten voor hogere
stikstof- n iveaus.

De afgelopen 8 jaar is gebleken
dat extensieve begrazing met schapen op
heidevelden als basisbeheersvorm vrijwel
steeds toereikend bleek om een overwe
gend open, heischraal tot grazig heide
landschap in stand te houden.

Samenvatting
De afgelopen tien jaar vormde extensie
ve begrazing voortdurend onderwerp
van gesprek. De beheerder zat klem tus
sen enerzijds de zichtbare achteruitgang
van de aan hem toevertrouwde terreinen
en anderzijds de beperkte vrijheid om
een gewijzigde beheersbenadering te
volgen. Over de gehele wereld hebben
begrazingssystcmen tot liet ontstaan van
natuurwetenschappetijk waardevolle an
tropogetie tandschapstypen geleid. Zo
ook in Drenthe en de geschiedenis hier
van is bekend. Begrazing is zeker geen
modernisme. De Stichting heeft op
grond van enig opportunisme gemeend
extensieve begrazing met schapen op
heidevelden als basisbeheersvorm te
moeten introduceren. De resultaten zijn
bemoedigend. Het blijkt een eenvoudi
ge en goedkope (Van der Bilt, 1989) be
heersvorm om een overwegend open en
schraal milieu in stand te houden. De
Organisatie van de uitvoering moet strak
zijn. Geringe dichtheden, een scherpe
gebruiksselectie en het nalaten van bij
voeren zijn kcrnpunten. Een aanwas van
1 lam per ooi en een sterfte van minder
dan 3% op jaarbasis geeft aan hoe pro
bleemloos een en ander kan worden uit
gevoerd. In combinatie met aanvullende
beheersmaatregelen zoals zomerinscha
ring met rundvee, branden, maaien en
plaggen is vrijwel elke doelstelling voor
een heideveld te verwezenlijken. De ren
tabiliteit van deze aanvullende maatre
gelen wordt bovendien door extensieve
begrazing in belangrijke mate vergroot.
Onder de huidige omstandigheden zijn
voor beheerders achterstallig onder-,,
houd, een overmatig grote stikstof depo
sitie, verdroging en een gebrek aan ar
beid en financiële middelen sleutelwoor
den. Per natuurbeschermingsinstantie
en per reservaar zal men zich moeten af-


