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Samenvatting g 

DeDe invloed  van begrazing  op de koolstof-  en nutriëntencyclus  in  Grove  dennenbossen  met 

vergrastevergraste  ondergroei. 

Inn Nederland zijn veel van de Grove dennenopstanden (Pinus sylvestris) vergrast en wordt de 

ondergroeii gedomineerd door Bochtige smele (Deschampsia fiexuosa). Daarnaast worden deze 

bossenn gekarakteriseerd door een sterke accumulatie van organische stof en een goed ontwikkeld 

humusprofiel.. Er wordt aangenomen dat deze beide factoren de biodiversiteit in deze bossen 

beperkenn en dat ze spontane bosverjonging verhinderen. Door middel van begrazing wordt 

geprobeerdd om de dominantie van gras alsmede de voorraden organische stof op de bodem terug 

tee dringen. Het doel van dit onderzoek is te toetsen of deze effecten inderdaad optreden in een 

Grovee dennenbos met grasondergroei. Hiervoor zijn twee onderzoeksvragen opgesteld, die in dit 

proefschriftt beantwoord zullen worden. 

11 Is begrazing een effectieve maatregel voor het verminderen van organische stofvoorraden, 

mett het oog op de ruimtelijke variabiliteit in deze bodemparameter? 

22 Kan begrazing zorgen voor verlaging van de nutriëntenstatus in de bodem, door middel van 

verlagingg van de strooiselaanvoer en de daarmee samenhangende processen, zoals afbraak 

enn mineralisatie, die tot veranderingen in de nutriënt beschikbaarheid leiden? 

Omm deze vragen te beantwoorden is een begrazmgsexperiment opgezet in een Grove dennen opstand 

nabijj Kootwijk, op deVeluwe. Deze opstand is in 1928 geplant op stuifzand en heeft nu een zeer 

homogenee vegetatie, zowel in de boomlaag als in de ondergroei. In de opstand zijn drie velden van 

11 hectare omheind, waarvan er een als controle diende en twee werden begraasd. Het licht begraasde 

veldd werd iedere zomer in juni 10 dagen begraasd door 5 koeien en het zwaar begraasde veld 

200 dagen door dezelfde koeien. De eerste graaspenode was in 1990, de laatste in 1996. Voor 

aanvangg van de eerste graaspenode in 1990 zijn in alle velden bodemkenmerken beschreven en 

monsterss genomen voor chemische analyse, om vast te stellen of de oorspronkelijke situatie in alle 

veldenn vergelijkbaar was. De bemonstering van de bodem werd herhaald na de derde (1992), de 93 



vijfdee (1994) en de zevende (1996) graasperiode om de veranderingen in de bodem te kunnen blijven 

volgen.. Deze metingen werden aangevuld met bemonstering van bovengrondse grasbiomassa, 

wortelss en boomstrooisel en afbraak en mcubatie-experimenten om een beeld te krijgen van de 

koolstof-- en nutrientencyclus. 

Inn hoofdstuk 2 is de variabiliteit van humusprofieleigenschappen onderzocht. In beide begraasde 

veldenn en in het controleveld zijn op verschillende ruimtelijke schalen de grasbiomassa, de horizont-

dikte,, de pH en de voorraden organische stof en wortels in het humusprofiel gemeten De variabiliteit 

inn deze kenmerken bleek, in zowel de begraasde velden als in het onbegraasde veld, niet verklaard te 

kunnenn worden door standplaatsfactoren als hellingshoek, expositie, afstand tot de boom of het 

moedermateriaal,, zodat op Veld-schaal' geen ruimtelijke correlaties werden gevonden. Op kleine 

schaall echter bleek er ruimtelijke correlatie te zijn, samenhangend met de polstructuur van het gras. 

Hierdoorr is het idee ontstaan dat deze polstructuur bepalend kan zijn voor humusprofieleigenschappen, 

hoewell dat door metingen niet direct aan te tonen was. Door begrazing werden de ectorganische 

horizonten,, en in het bijzonder de F horizont, gecompacteerd en de bovengrondse grasbiomassa 

gereduceerd.. De vanantie in de diverse humusprofiel kenmerken werd kleiner, maar de afstand 

waaroverr ruimtelijke correlatie bestaat werd door begrazing groter. Dit zou kunnen betekenen dat 

dee invloed van de graspollen op het humusprofiel afneemtdoor begrazing. 

Hoofdstukk 3 behandelt de veranderingen in de strooiselproductie van bomen en gras. De aanvoer 

vann strooisel en daarmee nutriënten naar de bodem wordt deels verminderd door het afgrazen van 

bovengrondsee grasbiomassa. Daarnaast wordt de productie van deze bovengrondse biomassa met 

ongeveerr 35% gereduceerd, waardoor de strooiselproductie van gras in totaal met 50% is verlaagd. 

Dee productie van graswortels en daarmee graswortelstrooisel was onder begraasde omstandigheden 

3 0 %% lager dan onder onbegraasde omstandigheden. De totale strooiselproductie was echter slechts 

20%% verlaagd, doordat de productie van boomstrooisel met door begrazing beïnvloed werd 

Ditt betekende ook dat het aandeel van boomstrooisel in de totale strooiselproductie steeg van 

3 0 %% naar 40%. 

Begrazingg heeft niet alleen invloed op de hoeveelheid strooisel die de bodem bereikt, maar ook 

opp de hoeveelheid nutriënten, hoewel deze invloed per nutriënt verschilt. De concentraties van 

nutriëntenn in het strooisel verschilden niet tussen begraasde en onbegraasde vegetatie, maar er 

tradd wel een verschuiving op in de bijdrage van de diverse strooiseisoorten. Door het afgrazen van 

bovengrondsee grasbiomassa dat veel K bevat werd de aanvoer van K naar de bodem met 3 0 % 

verlaagd.. De aanvoer van N en P was verlaagd met 23%, vooral door een verminderde productie 

vann graswortels en grasblaadjes. Calcium was vooral afkomstig uit boomstrooisel, dat niet door 

begrazingg werd beïnvloed, waardoor de aanvoer van Ca slechts met 10% werd gereduceerd. 

Hoewell verwacht werd dat de afbraaksnelheid van organische stof zou toenemen door een verbetering 

vann de afbraakcondities, bleek de verlaging in de aanvoer van vers strooisel en nutriënten te leiden tot 

eenn onveranderde afbraak van organische stof en tot een verlaging van de nutriënten-beschikbaarheid. 

944 Dit deel van de nutrientencyclus wordt behandeld in hoofdstuk 4. De afbraak van verse dennen-



naaldenn en grassprieten werd gemeten door strooiselzakjes gedurende een jaar in het veld te 

incuberen,, maar bleek over deze periode niette worden beïnvloed. We! zijn er verschillen tussen 

dee nutriënten in de snelheid van vrijkomen uit het strooisel. 

Stikstoff en fosfor komen relatief langzaam vrij uit het strooisel (1 tot 1.5 jaar). Daardoor kan het ook 

eenn paar jaar duren, voordat een verlaging van strooiselmput tot uiting komt in een verlaging van de 

beschikbaarheidd van deze nutriënten. De resultaten van het N-incubatieexpenment en de ammonium-

concentratiess in de bodem laten zien dat de beschikbaarheid van N inderdaad afneemt maar dat 

dezee afname pas na zeven jaar optreedt. Het is niet duidelijk of deze afname een (imitatie vormt 

voorr het gras. De N-concentraties in het levende gras zijn niet lager in het begraasde veld, maar de 

retranslocatiee van N was daar wel hoger, wat op zekere limitatie zou kunnen duiden. Aan de andere 

kantt zou de atmosferische input van N de verlaging in de beschikbaarheid kunnen opheffen, maar 

dee verschillen tussen de velden blijven bestaan. 

Inn tegenstelling tot N is K relatief mobiel. De input van K gebeurt voornamelijk via uitspoel ing van 

hett nutriënt uit de vegetatie en de overgebleven K in het strooisel is binnen 10 weken vrijgekomen. 

Dee K-beschikbaarheid in de bodem van het begraasde veld lijkt al na een paar jaar lager te zijn dan 

inn het controleveld en na zeven jaren begrazing is K significant met 30% verlaagd. Dit is niet alleen 

tee wijten aan de grote mobiliteit van K, maar ook aan de interactie met Ca en Mg, die preferentieel 

gebondenn worden aan het adsorptiecomplex. Deze verhoogde aanwezigheid van Ca aan het 

adsorptiecomplexx wordt versterkt door de toenemende invloed van naaldstrooisel met hoge 

Ca-concentraties.. Kalium kan dus worden uitgewisseld en omdat de wortelbiomassa en daarmee de 

opnamecapaciteitt ook al waren verminderd, bestaat de kans dat K uitspoelt naar diepere horizonten. 

Omdatt het K gehalte in grassprieten veel hoger is dan in dennennaalden, zou deze verlaging in K 

beschikbaarheidd problemen voor het gras kunnen veroorzaken. 

Dee beschikbaarheid van N en K zijn duidelijk verlaagd. Het is niet duidelijk welke van deze twee 

nutriëntenn een limiterende factor zou kunnen zijn. De laatste ligt echter het meest voor de hand, 

omdatt de N-beschikbaarheid pas na een paar jaar zichtbaar wordt, terwijl de beschikbaarheid van 

KK eerder is verlaagd en ook omdat het K gehalte in gras zoveel hoger is dan in de dennennaalden. 

Dee verlaging van de strooiselaanvoer en de theoretische veranderingen in afbraak van bodem-

organischee stof kunnen leiden tot veranderingen in de voorraden bodemorganische stof. Deze 

voorradenn zijn gedurende het experiment regelmatig gemeten. Daarnaast is met een model 

geprobeerdd de veranderingen in deze voorraden te simuleren. De meet- en modelresultaten worden 

behandeldd in hoofdstuk 5. Soms vertoonden de metingen verschillen in voorraden organische stof 

tussenn de velden. Deze verschillen waren echter niet constant en over het geheel genomen konden 

geenn significante verschillen worden aangetoond, ondanks de 30-35% verlaging van de strooisel-

aanvoer.. Dit gebrek aan significante verschillen valt deels toe te schrijven aan de hoge variabiliteit 

vanvan de voorraden organische stof. Daarnaast bleek uit de modelresultaten dat verschillen nauwelijks 

kondenn worden verwacht omdat de aanvoer en afbraak van organische stof slechts een klein deel van 

dee voorraad uitmaken. Hierdoor zullen veranderingen in aanvoer of afbraak niet snel tot wezenlijke 

veranderingenn in de organische stofvoorraad leiden. Het model laat ook zien dat er op termijn wel 

verschillenn tussen begraasde en onbegraasde velden kunnen optreden, maar dat een werkelijke 95 



reductiee van de voorraden organische stoften opzichte van het huidige niveau erg onwaarschijnlijk 

is,, ongeacht de variabiliteit van deze voorraden. 

Dee variabiliteit in de voorraden organische stof is hoog, terwijl de bosopstand gekenmerkt wordt 

doorr een homogene vegetatie en een homogeen moedermateriaal. De gevolgen van de ruimtelijke 

variabiliteitt zijn in de vorige hoofdstukken aan de orde gekomen, maar de oorzaken hiervan konden 

niett worden achterhaald. In hoofdstuk 6 is een numeriek experiment uitgevoerd om te testen of het 

mogelijkk is dat de variabiliteit in de voorraden organische stof een gevolg kan zijn van consistentie 

inn de patronen van strooiselaanvoer en -afbraak. Dit bleek het geval te zijn. De resultaten lieten ook 

zien,, dat een hoge variabiliteit m invoer of afbraak alleen tot een hoge variabiliteit in bodem-

organischee stof kan leiden als de patronen consistent zijn. Wanneer de patronen regelmatig wisselen 

zall de standaarddeviatie van de voorraden bodem organische stof lager worden. Hoewel dit concept 

niett volledig uitgewerkt kon worden door verschillen in ruimtelijke schaal van de metingen, biedt het 

ideeënn voor verder onderzoek en geeft het een indicatie voor de noodzaak van het meten van de 

variabiliteitt van strooiselaanvoer of afbraak. 

Inn hoofdstuk 7 worden de diverse conclusies uit vorige hoofdstukken gecombineerd om uitspraken 

tee kunnen doen over de mogelijke implicaties van begrazing voor biodiversiteit en bosverjonging. 

Hett is duidelijk dat begrazing in Grove dennenbossen met grasondergroei niet zai leiden tot verlaging 

vann de voorraden bodemorgamschestof. De beschikbaarheid van stikstof en kalium is echter wel 

afgenomenn en dit zou de verlaagde biomassaproductie kunnen verklaren. Dit kan ook een gevolg kan 

zijnn van het directe effect van grazen, maar de daaraan gerelateerde verlaging van de wortelgroei 

betekentt dat de opnamecapaciteit voor nutriënten ook vermindert. Dit kan de effecten van de 

verlaagdee beschikbaarheid juist versterken. 

Begrazingg in bossen kan de diversiteit in standplaatsfactoren en daarmee de biodiversiteit vergroten. 

Hoewell in bossen de lichtniveaus op de bodem lager zijn dan in open vegetatie, kan de verwijdering 

vann gras het lichtklimaat op de bodem verbeteren en het aantal soorten vergroten. Behalve licht, 

speeltt ook de ruimtelijke differentiatie in nutriëntenbeschikbaarheid een rol. Op de begraasde delen 

vann het gebied worden nutriënten afgevoerd, die lokaal, op bemeste plekken in de bodem terecht-

komen.. De verlaging van de nutriëntenbeschikbaarheid m de begraasde terremdelen is echter niet 

alleenn het gevolg van export, maar valt in grote mate toe te schrijven aan de verlaging in productie 

vann grasworte! en grassprieten. 

Begrazingg heeft vaak tot doel om de bosregeneratie door middel van de verwijdering van het organisch 

profiell te verbeteren. Zolang de begrazing voortduurt, worden zaailingen meestal opgegeten en 

treedtt er geen regeneratie op. Tijdens een eenmalige vegetatieopname bleek echter dat het aantal 

zaailingenn van boomsoorten in het zwaarbegraasde veld 2 tot 6 keer hoger was dan m het controle-

veld,, ondanks de grazende koeien en de stabiliteit van het organisch profiel. Na het stoppen van 

begrazingg zou de verlaging van de K-beschikbaarheid ook een rol kunnen spelen in de bosverjonging. 

Boomsoortenn hebben ten eerste een lagere K-behoefte dan gras en zijn daarnaast in staat K dieper 

uitt de bodem op te nemen 



Uitt dit onderzoek is duidelijk geworden dat het verlagen van de voorraden organische stof in de bodem 

doorr begrazmg erg moeilijk is. Dat betekent dat begrazing als beheersmaatregel voor dit doel niet erg 

geschiktt is. In het licht van de huidige discussies over koolstofvastlegging kan dit echter niet als een 

negatieff resultaat worden beschouwd. In de zin van biodiversiteit lijkt begrazing ook een positief 

effectt te hebben, door de verlaging van N- en «-beschikbaarheid. Als dit al niet leidt tot een betere 

bosregeneratie,, dan tn ieder geval wel tot een hogere diversiteit in de ondergroei. 




