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Vergraste heide; 

is behandelen met een bestrijdingsmiddel 

of frezen zinvol? 

Y. de Vries & 
J. P. Bakker 

Wanneer een heidevegetatie gaat 
vergrassen of al vergrast is, kan als 
beheersmaatregel afplaggen wor
:Ien overwogen. Indien de afvoer 
van de grote hoeveelheden afge
Jlagd materiaal problematisch is, 
.vordt wellicht gedacht aan frezen 
Jf het toepassen van bestrijdings
niddelen. In dit artikel worden 
.ieze beide methoden op hun 
neerjarig effect op Bochtige sme
e en Pijpestrootje besproken. 

In het rappon 'Blij op de hei? Innovaties 
in het heidebeheer' van de Werkgroep 
Verwerking en Mzet van Heideplaggen 
(Diemont et aL, 1982) wordt een over
zicht gegeven van de beheersproblemen 
in heideterreinen. Het blijft niet bij het 
constateren van de achteruitgang van de 
heide in Nederland (en daarbuiten) als 
gevolg van boomopslag en vergrassing, 
er worden ook voorstellen gedaan om 
met name door plaggen de zgn. grashei
de weer om te zetten in heidevegetaties. 

Tevens wordt een experiment ge
noemd om een volledig vergraste heide 
te 'restaureren' door gebruik te maken 
van ec;n besuijdingsmiddel en door te 
frezen. Het rappon vermeldt de situatie 
in het veld vier jaar na de behandeling. 
De proef liep toen echter nog door, maar 
is inmiddels afgesloten, zodat in dit ani
kel een definitief overzicht kan worden 
gegeven van de effekten van de behan
deling. 

Spuiten en frezen 
Het experiment is opgezet in overleg 
tussen het Rijksinstituut voor Natuurbe
heer (RIN) en het Staatsbosbeheer; de 
effecten werden vastgelegd door de vak
groep Plantenoecologie van de Rijksuni-

versÏteit Groningen. In september 1977 
is op een pror:fvlak van 2 ha het selectie
ve grasbestrijdingsmiddel 'dalapon' toe
gediend in een concentratie van 10 
kg/ha. Een ander proefvlak van 2 ha met 
een vergelijkbare vegetatie is in dezelfde 
tijd gefreesd, d.w.z . het gehele podsol
profiel is tot aan het voedselarme moe
dermateriaal (15 cm diep) verkruimeld, 
vermengd en gladgeschoven. 

Het Balloërve1d 
Het experiment is uitgevoerd op het Bal
loërveld, in het 'Suoomdallandschap 
Drentsche A'. De vergrassing is daar al 
vóór 1950 begonnen. In 1967 werd de 
vergrassing gekaneerd ten behoeve van 
een brandpJan. Het zuidelijk deel van 
het Balloërveld, inclusief het proefter
rein, was toen al vergrast , terwijl het 
noordelijke deel van het BalJoërveld nog 
voornamelijk uit heide bestond. Na 
1967 is er diverse keren gebrand, maar 
desondanks heeft de vergrassing zich 
over het gehele Balloërveld uitgebreid 
(mond. meded. H. Lanjouw). 

Voordat de proefbehandeling 
werd uitgevoerd is in september. 1977 
-::en vegetatiekaart van het proefterrein 
gemaakt doOl H . Dallinga en P. Tjaden 
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Fig. 2. Veranderingen in bedekkingsper
centage van enkele soorten in Bochtige 
smele I Pijpestrootje type na het gebruik 
van dalapon (pijlHAl en na het frezen 
(pijll(Bl. 
0: totale bedekking (total coverl, 
-: Bochtige smele (Deschampsia flexuosa) 
---: Pijpestrootje (Molina caeru/ea) , 
... : Pilzegge (Carex pi/u/ifera), 
À: Dopheide (Erica tetralix) 
.: Struikheide (Ca/luna vu/garis). 

Changes in cover degree of some species 
in the Deschampsia flexuosa/Molina cae
ru/es stand after the application of 'dala
pon' (arrowHAI and after milling (ar
row)(BI. 

Fig. 3. Veranderingen in bedekkingsper
centage van enkele soorten in het 
Pijpestrootje-type na het gebruik van dala
pon (AI en na het frezen (BI. Zie verdere le
genda figuur 2. 

Changes in cover degree of some species 
in the Mo/inia caeru/ea stand after the ap
plication of 'dalapon' (AI and after milling 
(BI, Confer legend of fig. 2, 

Fig. 4. Veranderingen in bedekkingsper
centage van enkele soorten in het Bochtige 
smele-type na het gebruik van dalapon (AI 
en na het frezen (BI. Zie verder legenda fi
guur 2. 

Changes in cover degree of some species 
in the Deschampsia flexuosa stand after 
the application of 'dalapon' (AI and after 
milling (BI. Confer legend of fig. 2. 

pon toe in het voorjaar in vegetatie-ty
pen waarin de vergrassing minder dan 
90 % van de totale bedekking bedroeg 
en constateerde een sterke achteruitgang 
van de vergrassing na zes maanden. In 
hoeverre deze resultaten van blijvende 
aard waren wordt niet vermeld. 

Frezen 
Alleen in het Bochtige smele-type, waar
in vrijwel geen Pijpestrootje voorkwam. 
is Bochtige smele weer dominant gewor
den na het frezen. In beide andere vege
tatietypen is Pijpest:ootje echter de bo
ventoon gaan voeren. Klaarblijkelijk 
herstelt Pijpestrootje zich beter enlof 
sneller na het omwerken van de bodem 
dan Bochtige smele. De bodembewer
king heeft ook de aanwezige zaadvoor
raad van Struikheide, Pilzegge en Scha
pezuring aangesproken, aangezien deze 
drie soonen zich vanuit zaad, voor kone
re of langere tijd, hebben gevestigd. Er 
was kennelijk niet of nauwelijks kiem
krachtig zaad van Dopheide: aanwezig. 
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Structuurrijke heide bevat veel diersoorten. 

Heidefauna en 

heidebeheer 

A. A. Mabelis 

Beheerders van heideterreinen 
worden tegenwoordig voor grote 
problemen gesteld in hun streven 
om de diversiteit van de levensge
meenschap in stand te houden. 
De aanvoer van nutriënten uit de 
lucht is de laatste tien jaar zo sterk 
toegenomen dat heidevelden in 
snel tempo dreigen te vergrassen. 
De vraag is hoe we de heidefauna 
bij het nemen van beheersmaatre
gelen kunnen behouden. 

Levensgemeenschappen van de heide 
kunnen alleen worden behouden als zo
wel de natuurltjke ontwikkeling van de 
vegelatie naar bos als totak vergrassing 
kan worden voorkomen. Maatregelen als 
begrazen, afplaggen, branden en maai
en worden daarom nog steeds toegepast. 
Het streven is daarbij echter niet meer 
gericht op de produktie van jonge struik
heide terwille van de schapenteelt, maar 
op het behoud van rijk gestructureerde 
vegetaties waarin heide planten domine
ren. Hoewel de heidefauna grotendeels 
afhankelijk is van het behoud van derge
lijke vegetaties, kunnen diersoorten ge
heel verschillend reageren op bovenge
noemde beheersmaatregelen. Bovendien 
blijken sommige soorten gevoelig te zijn 
voor de tijd waarin en de wijze waarop 
bepaalde beheer';maatregelen worden 
uitgevoerd. 

Bij het maken van een keuze tus
sen mogelijke maatregelen spelen voor 
de beheerder de kosten natuurlijk een 
belangrijke :01. Als gevolg hiervan werd 
tot voor kort nauwelijks meer geplagd. 
Mechanisering van het heide beheer 
heeft hier onlangs verandering in ge
bracht: zowel maai- als plagmachines 

kunnen nu worden ingezet, terwijl het 
produkt kan worden verkocht, onder an
dere als compost. Mede met het oog op 
de sterk toegenomen aanvoer van voe
dingsstoffen uit de lucht lijkt een rigo
reuze mechanische aanpak van het hei
debeheer erg verleidelIJk. Dir maakt on
derzoek naar de effecten van beheers
maatregelen op de heidefauna urp,enter 
dan ooit. Hoewel over beheerst"ffecten 
nog maar weinig bekt'nd is. zal worden 
getracht om een aantal randvoorwaarden 
te formuleren voor de te nemen beheers
maatregelen. Drie diergroepen zullen 
voor de toetsing worden gebruikt: onge
wervelde dieren, reptielen en vogels. 

Aangezien al het een en ander 
over vogels en reptielen is gepubliceerd 
(onder andere: Opdam & Retel Helm
rich, 1982; Stumpel, 1985; Strijbosch, 
1985). zal in dit artikel meer aandacht 
worden besteed aan ongewervelde die
ren. Behalve een eigen waarde hebben 
ongewervelde dieren ook betekenis als 
voedsel bron voor reptielen en vogels. 
Voor een beter üegrip van het verband 
tussen patroon en structuur van heideve
getaties enerzijds en het voorkomen van 
reptielen en vogels anderzijds, zouden 
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dus zonder hulp van werksters of van an
dere koninginnen. Genoemde soorten 
leven voornamelijk van kleine prooItIle
ren en zaden. 

Tijdens het groeistadium van de 
heide nemen ruimtelijke verschillen in 
microklimaat toe en verschillen in de tijd 
af: het microklimaat wordt meer geva
rieerd en minder extreem. De vegetatie 
vertoont dan nog veel open plekken. 
Hier en daar ontwikkelt zich een 
mosplak, waardoor voor meer soorten 
nestgelegenheid ontstaat. Plaatselijk 
groeien heide- en graspollen uit en 
neemt de strooisellaag in dikte toe. Het 
milieu wordt gevarieerder en geleidelijk 
geschikter voor meer kritische soorten. 
Een aantal heidesoorten treedt echter 

as in de laatste stadia van de heidesuc
~essie op: het volgroeide en het degene
ratiestadium. Deze soorten stellen over 
het algemeen hogere eisen aan het mi
lieu. De Kale gele reukmier (Losius mix
lUS) en de Behaarde gele reukmier (L.ra
baud 1) leven voornamelijk van het uit
scheidingsprodukt van planteluizen die 
op wortels van grassen voorkomen. Deze 
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mieresoorten zijn dus afhankelijk van 
bepaalde diersoorten. Dit geldt ook voor 
p.trJ ~ lelcn Zo kan de Zw.lIlrugbmmier 
(Fortni~J praJt:1JII.I) zil"h niet zelfstandig 
vestigen, maar is op zijn beun afhanke
lijk van anderen, i.(. vall hulpmieren 
van het subgenus Serv;-Pomllc(J. Evenals 
de Butskopmier (F. c:r:rtJr/a) gedijt e!t·ze 
soort het beste in hel OUtble ontwikke
lingsstadium van de heide, waar bladlui
zen van bomen en struiken honingdauw 
aan de mieren kunnen leveren. 

Successie na branden 
Resultaten van Schots onderzoek naar de 
successie van de heidefauna na branden 
zijn niet in strijd met de verwachting dat 
het aantal soorten in de loop van de suc
cessie toeneemt (B. J. F. Miller in Gi
mingham, 1985), al kwamen niet alleen 
in het oudste stadium van de heide rela
tief veel soorten voor, maar ook in het 
pionierstadium. De fauna van afgebran
de heidepercelen is aanvankelijk dan ook 
vaak rijker dan die van het pionierscadi
um na afplaggen. 

Ten eerste blijft de strooisellaag 
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bij een beheers brand grotendeels in tact, 
waardoor veel soorten de brand kunnen 
overkven. Springstaarten (Co/lembola) 
waren bij voorbeeld na de brand opval
lend talrijk (Gimingham, 1985). Dit is 
weer gunstig voor predatoren als spin
nen, loopkevers en mieren. Ten rweede 
kunnen Ilt"ideplanten na de brand veelal 
weer uitlopen waardoor er snel voedsel 
beschikbaar komt voor plantenetende 
insekten, zoals bladvlooien, schuimcica
den en planteluizen. Verder profiteren 
loopkevers van de snel toenemende 
zaadproduktie van heideplanten. Over
eenkomstig de verwachting werd de 
hoogste diversiteitswaarde gemeten in 
het degeneratiestadium van de heide. 

In de loop van de successie neemt 
de diversiteit van de habitat toe en daar
mee ook de soortenrijkdom. Voor mie
ren is dit verband in een grafiek weerge
geven (Fig. 3). Verder is de bereikbaar
heid van het gebied voor soorten van be
lang. Soorten die zich slecht kunnen ver
breiden hebben meer tijd nodig om een 
gebied te koloniseren. Heijerman (1978) 
vond in het volwassen en degeneratiesta-
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Fig. 2. Schematische weergave van de toename van het aantal 
mieresoorten van de heide gedurende de successie van een struik
heidevegetatie; __ = maximum aantal te verwachten soorten 
(totaal aantal Nederlandse heidesoorten = 21), ---- = te verwach
ten aantal soorten op grond van inventarisatiegegevens van perce
len van verschillende ouderdom binnen een drietal heidegebieden 
(Strabrechtse heide, Gooise heide en Dwingelose Heide). 
Schematic representation of the increase of the number of heath
land ant species' during the succession of the vegetation; __ = 
maximum number to be expected, ---- = expected number based 
on data from samples within heathland plots which differ in age. 
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Fig. 3. Relatie tussen de diversiteit van mieren (H'mieren) en de 
habitatdiversiteit (H'habitat) in duingraslanden (e, opnamen van 
Te:·:el en Schiermonnikoog) en duin heiden (0, opnamen van Texel 
en Tersche"ing); het gemeenschappelijke punt van beide regres
sielijnen betreft een jonge duinva"ei, die als beginstadium kan wor
den opgevat van zowel duingrasland als duinheide; Boomsma et 
al. (1987). 
Ant species diversity IH'mieren) as function of microhabitat diver
sity IH'habitat) in dune grasslands Ie, samples from Texel and 
Schiermonnikoog) and dune-heathlands 10, samples trom Texel 
and Terschelling); the record used in both functions being an im
mature dune valley which may be considered to represent the ini
t ial stage of either dune-grassland or dune-heath. 
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Onder hen vinden we springstaanen, 
duizendpolen, keverlarven en rupsen. 
Voor soorten, die niet alleen een dicht 
vegetatiedek preferen, maar zich boven
dien met heideplanten voeden, is zo'n 
heidemonoculture een waar paradijs. 
Het Heidehaamje en de Heidespanner 
(Emalurga aloman"a) gedijen dan ook 
het best in dichte struikheidevegetaties, 
terwijl het Dopheidehaamje (A/lica 
spp .) en de Heidewitvlakvlinder zich te 
goed kunnen doen in dopheidevel
den. 

Voor warmteminnende soorten 
zijn open plekken van groot belang (Fig. 
6). Door sterke instraling overdag kan de 
temperatuur hier , echter zo hoog oplo
pen dat ook deze soonen het gevaar lo
pen uir re drogen, terwijl 's nachts de 
temperatuur tot onder het vriespum kan 
dalen . Vooral latven zijn kwetsbaar voor 
dergelijke temperatuurexrremen. Som
mige soorten hebben zich aan dit micro
klimaat aangepast en graven een holletje 
in de grond waarin ze zich kunnen te
rugtrekken en eieren kunnen leggen. 
Tot deze groep behoren voornamelijk 
vliesvleugelige insekten (graafwespen, 
graafbijen en mieren), maar ook kevers 
(zandloopkevers, mestktvers), spinnen 
(kaardespinnen, aardspinnen) en de 
Veldkrekel (Gry//us campcsins). Soorten 
van open zandige terreinen die geen hol
letjes graven zijn voor hun overleving 
aangewezen op de nabijheid van een 
dichte vegetatie met een goed omwik
kelde strooisel- of moslaag. Voor zover 
ze op het heetste deel van de dag actief 
blijven zullen ze zich van het ene scha
duwrijke plekje naar het volgende moe
ten verplaatsen . Voor deze soorten zijn 
structuurrijke vegetaties, waarin alle sta
dia van de heideomwikkeling voorko
men, als woongebied het meest ge
schikt. Vandaar dat in oude heidevege
taties, waar zowel slerfte als verjongJllg 
van heideplanten optreedt, meer ~oonen 
ongewervelden voorkomen dan in jonge 
heidevegetaties. 

Ook voor reptielen zijn vegetaries 
met een grote afwisseling in patroon en 
structuur het meest geschikt. Deze vege
taties bevatten zowel open (zonnige) als 
dichte (schaduwrijke) plekken. Door 
zich hierin te verplaatsen kunnen deze 
koudbloedige dieren hun lichaamstem
peratuur regelen. Zulke vegetaties bie
den tevens meer voedsel (voornamelijk 
insekten) dan een homogene vegetatie. 
Het optimale biotoop wordt gevonden 
in oude heidevegetaties op reliëfrijke bo-

Fig. 6. Schematische 
voorstelling van een 
kleine open plek in de 
hei; gradiënten van 
instraling en bodem-
vochtigheid zijn 
weergegeven door 
horizontale wiggen. 
Schematic respre
sentation of a patch 
of bare ground in a 
Calluna vegetation; 
gradients of insolati
on and soil moisture 
are indicated by ho ri
zontal wedges. 
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dem, bij voorkeur op zuidhellingen, 
met veel variatie in hoogte en dichtheid 
van de kruidlaag . De Zandhagedis lijkt 
de hoogste eisen le stellen aan zijn mi
lieu . Deze soort heeft behalve de ge
schIkte vegetatiestructuur ook nog open 
plekken met 10:' zand nodig voor het leg
gen van eieren 

Relatie tussen soorten 
Ook de soortensamenstelling van de ve
getatie is voor de fauna een factor van 
belang. Toename van het aam al plante
soorten betekent immers niet alleen toe
name van de variatie in vegetatiestruc
tuur, maar biedt tevens meer voe
dingsmogelijkheden. Een niet gering 
aantal diersoorten die op de hei voorko
men zijn bij voorbeeld direct of indirect 
van de aanwezigheid van gras afhanke- ... 
lijk. Zo leven veldsprinkhanen voorna
melijk van gras. Ook de rupsjes van de 
Heidevlinder voeden zich met grassen, 
terwijl de vlinder nectar van heidebloe
men nodig heefL. We treffen de soort 
dan ook vooral in palroonrijke heideve
getatie~ met grazige plekken aan. 

Voor een aantal soorten is een af
wisselende vegetatie tevens van belang 
voor hun oriëntatie. Het Heideblauwtje 
(P/cbejus argus) kan als voorbeeld die
nen. De vlinder vliegt op struik- en dop
heide, waar ze nectar zuigt en eieren 
legt. De rupsjes vreten van de groeipun
ten van de heideplanten en zouden in 
een heidemonoculture voldoende voed
sel kunnen vinden. Desondanks verkiest 
de vlinder een mozaïekachtige vegetatie 
van struikheide, dopheide en grassen. 
Evenals andere dagvlinders oriënteert 
het Heideblauwtje zich sterk op vegeta-

riepatronen (Bink & van der Made, 
L986). Voor mannetjes spelen vegetatie
kenmerken een rol bij de verdediging 
van een territorium en voor wijfjes bij 
het zoeken naar geschikte plamen voor 
het afzetten van haar eieren. 

Tenslotte zouden ook nog relaties 
met diersoorten een rol kunnen spelen 
bij de keuze van het habüat. De rupsjes 
van het Heideblauwtje bezitten name
lijk klieren die een stof afscheiden waar
op mieren verzot zijn. Zodra mieren een 
heideblauwtjesrup~ hebben gevonden, 
wordt hij voortdurend belikt en betast. 
De rups wordt dus niet als prooi be
schouwd en zou zelfs voordeel kunnen 
hebben van het mieren bezoek , aange
zien de kans om door sluipwespen te 
worden geparatiseerd dan minder groot 
is. Of de voorkeur van het Heideblauwt
je voor patroonrijke vegetaties samen
hangt met de beschermende werking 
van mieren, die hier het talrijkst voorko
men, lijkr niet erg waarschijnlijk, al zijn 
een aantal verwante dagvlindersoorren 
wel geheel op de aanwezigheid van mie
ren aangewezen. Zo moeten rupsjes van 
het Gentiaan blauwt je (Macu/incaa/con) 
in nesten van bepaalde soorren steek
mieren worden opgenomen om hun ont
wikkeling te kunnen voltooien. 

Gewenste successie-stadia 
Van alle stadia in de successie van de hei
devegetatie is het degeneratiestadium 
het rijkst aan diersoorten. Dit wil nog 
niet meteen zeggen dat dit stadium ook 
het rijkst is aan karakteristieke hc:ide
soorten, ook al komen een aantal heide
soorten uitsluitend in het oudste sta
dium van de heidesuccessie voor. Toena-
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herstellingsduur zal afhangen van de 
ontwikkeling van de vegetatie, de ver
houding tu!>!>en het afgeplagde tot de in
tact gelaten heideoppervlakte , het ver
spreidingsparroon en het verbreidings
vermogen van de soorten en tenslone 
van de dominantieverhouding tu:.sen dc: 
soorten . Een voorbeeld moge dit verdui
delijken . 

De steekmier Myrmicl1 sulcinodis, 
die in het gehele palaearctische gebied 
voorkomt, is in ons land alleen nog maar 
in delen van de Dwingelose Heide ge
vonden waar de Iaat~te 25 jaar geen be
heersmaatregelen zijn toegepast. Ook in 
Deense en Duitse heidetei reinen blijkt 
de soort slechts hier en daar in zeer ex-

( nsief beheerde terreinen voor te ko
men. Dit geldr eveneens voor een aantal 
andere zeldzame steekmiersoorten van 
de heide. De kans dat nesten van deze 
soorten bij her afplaggen verdwijnen 
neemt roe naarmate het afgeplagde deel 
groter is . Weliswaar kan het gebied na 
verloop van tijd weer worden bevolkt 
vanuit omringend gebied, maar de kans 
op hervesting is sterk afhankelijk van het 
aantal koninginnen dat de overgeblc:ven 
nesten produceren. Naarmate er meer 
nesten overblijven zullen er meer konin
ginnen uitvliegen. Kritische soorten, die 
in zeer geringe nestdichtheden voorko
men, zijn daarom gebaat bij het in lacr 
laten van een relatief groOt heideopper
vlak. De niet-kritische (eurytope) steek
miersoorten, die hier veel talrijker voor-

( 
kymen, zullen aan een kleinere resteren

.: oppervlakte genoeg hebben om het 
afgeplagde deel te koloniseren . Door 
concurrentie om ruimte tussen de soor
ten daalt hierdoor de kans op vestiging 
van schaars voorkomende steekmiersoor
ten nog meer. Zelfs al zou het een van 
deze soorten na verloop van tijd lukken 
een geschikte nestplaats binnen het af
geplagde deel te vinden en de soort er 
bovendien in zou slagen deze met succes 
te verdedigen tegen agressieve concur
renten, dan kan het nog wel 10 jaar du
ren eer de bevolking zo zeer is gegroeid, 
dat ze vruchtbare nakomelingen produ
ceert . 

Voor het behoud van kritische 
(stenorope) soorten, waaronder genoem
de steekmiersoorren, is het dus van be
lang dat plagwerkzaamheden op kleine 
schaal en gespreid in de tijd worden uit
gevoerd. Dit is ook belangrijk voor soor
ten die slecht kunnen vliegen of zich al
leen lopend kunnen verplaatsen. Voor 
hen zouden afgeplagde stukken als een 
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Fig. 7. Gevoelige perioden voor beheersactiviteiten met betrekking tot vogels en reptielen; 
de cijfers geven maanden aan; grijze sector = broedperiode vogels; __ , ---. . . . . . = 
resp. winterslaap en paartijd reptielen en aanwezigheid van jongen; Z = Zandhagedis, l 
= levendbarende hagedis, H = Hazelworm, G = Gladde slang, A = Adder. 
Periods of the year in which birds and reptiles are sensitive to measures of heathland man
agement; months are indicated b { figures; grey sector = breeding period of birds; __ , 

= wintersleep period of reptiles, paring period of reptiles, juvenile reptiles, 
resp .; Z = Sand Iizard, l = Common Iizard, H = Slow worm, G = Smooth snake, A 
= Adder. 

barrière kunnen werken, waardoor mi
gratiemogelijkheden worden beperkt. 
Vooral op zonnige dagen maken veel in
sekten rechtsomkeert als ze vanuit de hei 
in open terrein terecht komen . 

Grote open plekken worden ook 
gemeden door reptielen. Dit beteken! 
dat een lange en brede plagsrrook een 
reptiel populatie kan verdelen in kleine 
deelpopulaties, die eerder kans lopen uit 
te sterven, vooral als Je reslerende leef
gebieden klein zijn. Zelfs een plagstrook 
van enkele meters breed wordt niet gauw 
door hagedissen overgestoken (Stumpel, 
1985). Toch behoeven kleine afgeplagde 
percelen geen n~delige gevolgen te heb
ben voor de overlevingskans van een rep
tielpopulatie als de ligging, de groone 
en de vorm van de afgeplagde delen zo 
worden gekozen dat de barrièrewerking 
tot een minimum wordt beperkt. Een 
plagstrook zou daartoe regelmatig on
derbroken kunnen worden door een 
niel-geplagd stuk van enkele meters 
lengte. Een andere mogelijkheid is om 
pleksgewijs te plaggen, al of niet gecom
bineerd met een strookgewijze behande
ling. 

Indien bekend is w<lar bijzondere 
soorten voorkome!1, kan worden beslo
ten deze terreingedeelten met rust te la
ten. Voor de reptielen is het van belang 
dat zowel de dagelijkse verplaatsingen 
kunnen blijven plaatsvinden, als ook de 
seizoensmigraties van zomer- naar win
terbiotoop (en vice versa) . Hct behoud 
van overgangen van droge naar n<ltte 
heide en van heide naar bos zijn hiervoor 
van groot belang. 

Voor het kiezen van de beste tijd 
om af te plaggen zou bekend moeten 
zijn welke kwetsbare heidesoorten er in 
het terrein voorkomen. Voor zover niet 
kan worden uitgesloten dat er zich rep
tielen in het af te plaggen deel v<ln het 
terrein ophouden, lijkt eind augustus -
begin september over het algemeen de 
meest geschikte periode om machinaal 
te plaggen. Weliswaar kunnen na die 
tijd nog reptielen geboren worden (Fig. 
7) , maar oudere dieren zijn dan wellicht 
beter in staat om te vluchtcn, alth<lns ab 
het weer warm genoeg is. Bovendien is 
het effect van bodemverdichting door 
berijding kleiner naarmate de bodem 
droger is (Hanekamp & Beije, 1986). 
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ringsmogelijkheden van veel soorten. 
Wel neemt de hoeveelheid voedsel voor 

. planteneters sterk af. Bovendien veran
dert de structuur van de vegetatie plotse
ling van karakter, waardoor soorten die 
structuurrijkdom prefereren worden be
nadeeld. Sprinkhanen lijken in een gras
rijke heide daarentegen gunstig op 
maaien te reageren. In het algemeen 
zouden warmteminnende insekten van 
de verbetering van het microklimaat 
kunnen profiteren, maar bij uitdroging 
van de strooisellaag kan dit voordeel 
voor een groot deel te niet worden ge
daan. Een uitgedroogde strooisellaag is 
bij voorbeeld ongeschikt voor mieren. 
Ook na het massaal afsterven van 5truik-

, heide na vorstschade of vraat van het 
I leidehaantje neemt de nestdichtheid 

van mieren sterk af, mede door toename 
van de dikte van de strooiselIaag . Het 10-
kaal wegharken van strooisel kan in zo'n 
geval tot een aanzienlijke milieuverbetc
ring voor warmteminnende insektesoor
ten leiden . Tevens wordt de kieming van 
Struikheide erdoor bevorderd. 

Doorgaans zijn aantalsveranderin
gen als gevolg van maaien slechts van tij
delijke aard . Alleen voor kritische en 
zich slecht verbreidende soorten is het 
van belang te weten of een deel van de 
populatie de beheersmaatregel kan over
leven. Hierbij dient rekening gehouden 
te worden met de tijd waarin wordt ge
maaid en de wijze waarop dit gebeurt. 
In afwijking met vroeger wordt er tegen
woordig mechanisch en bovendien vaak 

de zomer gemaaid. Dit betekent on
der andere dat nestheuvels van mieren 
met de grond worden gelijkgemaakt in 
de tijd dat er zich broed in de nesten be
vindt. Voor mieresoorten die sporadisch 
voorkomen zou dat desastreus kunnen 
zijn. Anderzijds zou de zomer juist een 
gunstige maai periode kunnen zijn in 
verband met het effect van bodemver
dichting door de maaimachines; het t:f. 
feer hiervan is immers kleiner naarmate 
de bodem droger is. 

Zolang er nog zo weinig bekend is 
van maaieffecten op de invertebraten
fauna kan de beheerder zich beter laten 
leiden door hetgeen bekend is over het 
effeer van (mechanisch) maaien op de 
vegetatie en de gewervelde dieren van de 
heide . 

Evenals branden is ook maaien on
gunstig voor reptielen (Stumpel, 
mond .md.). Reptielrijke biotopen zou
den dan ook niet gemaaid moeten wor
den of als vergrassing dreigt hoogstens 

zeer kleinschalig en liefst met de hand. 
Het voorjaar komt dan het minst in aan
merking als maaiperiode, zowel in ver
band met de broedtijd van de vogels als 
met de paartijd van de reptielen. 

Begrazen 
Met behulp van herbivoren kan de struc
tuurvariatie in heidevegetaties worden 
behouden of vergroot, mits de beg ra
zingsdichtheid laag gehouden wordt. 
Hoewel de dichtheid van schapen (of an
dere herbivore huisdieren) beter te rege
len valt dan die van natuurlijke grazers 
en knagers, zouden alle mogelijkheden 
om herten, reeën en konijnen bij het be
heer in te schakelen moeten worden be
nut. Voor zover exrensleve begrazing tot 
een structuurverbetering van de vegeta
tie leidt zal het effect gunstig kunnen 
zijn voor de heidefauna, ook al heeft be
treding van de heidevegetatie over het 
algemeen een negatieve invloed. In een 
groot heideterrein is deze negatieve in
vloed echter alleen plaatselijk aantoon
baar. In het geval er gebruik wordt 
gemaakt van schapen kunnen deze 
's nachts naar de kooi (of een omheinde 
ruimte) worden geleid, waardoor gra
diënten van zeer intensief naar zeer ex
tensief begraasde gedeelten in stand ge
houden worden. De intensief begraasde 
gedeelten (nabij de schaapskooi of langs 
het raster) zijn weliswaar opvallend arm 
aan diersoorten ten gevolge van intensie
ve betreding, maar daar staat tegenover 
dat enkele soorten, waaronder mestke
vers, hier hogere dichtheden kunnen be
reiken dan elders . 

In kleine heideterreinen zijn de 
ruimtelijke mogelijkheden voor het on!
staan van gradiënten in graasintensiteit 
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echter beperkter en deze komen dan ook 
minder in aanmerking voor begrazing 
als beheersmaatregel. Uiteraard is het ef
fect van beg ra zing mede afhankelijk van 
de soort herbivoor die gebruikt wordt 
(schaap, rund, paard, geit) en van de pe
riode waarin men de heide laat begrazen 
(jaarrond begrazing, seizoenbegrazing), 
maar hierover ontbreken voldoende ge
gevens om voorspellingen te kunnen 
doen. 

Hoewel extensieve begrazing een 
goed middel kan zijn om de structuur 
van een zich ontwikkelende heidevege
tatie te beïnvloeden, kunnen herbivoren 
niet voorkomen dat er een geleidelijke 
verrijking van de bodem optreedt door 
de sterk toegeno.men toevoer van nu
triënten uit de lucht (ca. 60 kg stikstof 
per ha per jaar). Ook begraasde heide
velden dreigen sneller dan ooit te ver
grassen of dicht te groeien met bomen 
en struiken. 

Aanbevelingen t.b.v. het behoud 
van de heidefauna 
1. Voor het behoud van de heidefauna 
dient oppervlakte-verkleining van de 
resterende heidevelden te worden voor
komen. Een aantal heidevogels komt al
leen voor in terreinen die groter zijn dan 
400 ha, terwijl heideterreinen met een 
oppervlakte beneden 50 ha steeds meer 
soorten uit de 'basisgroep' van heidevo
gels verliezen. In een gunstig biotoop 
kunnen de meeste reptiel populaties 
waarschijnlijk volstaan met een leefge
bied van 10 ha (Gladde slang 20 ha), 
maar in vergraste heide heeft een reptiel
populatie een veel groter oppervlak no
dig (tot 100 ha). 
2. Veel heideterreinen zijn zozeer geïso-


