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raslanden zij n begraeiingen 
bestaande uit kruidachtige 
planten met overheersend 

grassen. Ze vormen een belangrijk 
onderdeel van onze natuur en zijn 
van belang voor het voortbestaan van 
veel planten- en diersoorten. We heb
ben het over de wilde graslanden in 
natuurgebieden . In de natuurtuin er
varen we het bloemrijke grasland als 
een onmisbaar element. Voo r een 
betel' begrip van het grasland - zijn 
milieu en het beheer - is het zinvol 
om eens na te gaan hoe een en ander 
zich ontwikke ld heeft. 

Waar komen grasIanden van natu
re voor ? 
Graslanden vormen in onze streken 
zo' n vertrouwd onderdeel van het 
landschap dar het rneestal niet bij ons 
opkomt te den ken dat het ooit anders 
is geweest. Toch is er een tijd ge
weest in de huidige klimaatperiode, 
toen de mens nog niet zijn stempel 
op het landschap drukte, dat graslan
den in Nederland en omstreken 
schaars voorkwarne n en geheel (of 
vrijwel geheel) beperkt waren tot de 
kustzone, name lijk kwelders en kust
duinen. Misschien dat er hier en daar 
in het rivierengebied nog gras land 
voorkwarn. 
In het binnen land overheersten bos
sen. moerassen en hoogve nen. Bos 
en hoogvee n zijn de belangrijkste el i
rnaxvegeraries in ons land, dat wil 
zeggen de eindstadia van de natuur
lij ke vegetatieontwikkeling. Oat is 
ook nu nog zo wanneer de mens zijn 
activiteiten in het landschap lOU 

stoppen (Londo, 1997). Daarnaast is 
ereen theorie die zegt dat hier van 
nature parklandschappen thuishoren 
in plaats van gesloten bos (Vera. 
1997). Vanuit de historische planten
geografie is daarvoor evenwe l geen 
duide lijk bewijs. 

Aan de kust wordt de boomgraei be
perkt door zout water en sterke zee
wind. Vandam' dar daar van nature 
grasland voorkomt. Naast zout water 
en zeewind zijn er meer fac toren die 
de boomgroei kunnen beperken zoals 
de ternperatuu r en de neerslag. In het 
hooggebergte boven de boomzone is 
het te koud voor bossen en ook daar 
komen van nature graslande n voor. 
Naast een voldoend hoge tempera
tum verlangt bos voldoende water. 
Bos is namelijk de begroeiing die het 
rneest verdarnpt in vergelij king met 
andere vegetaties zea ls struikgewas 
en grasland. Een hectare bos ver
dampt aanzie nlijk meer water dan 
een hectare grasland. Waar het te 
droog is voor bos. zoals in gra te 
delen van Oost-Euro pa en Azie, komt 
(of betel': kw arn) over gra te opper
vlakten grasland als climaxvegetat ie 
voor, namelijk de steppe. Ook in 
andere wereJddelen treffen we na
tuurlijke graslanden aan in gebieden 
die te droog zijn voor bos en te nat 

voor woestij n, zoals de prairie in 
Noord-Amer ika en de pampa in Ar
gent inie. De steppen van de gernarig
de zone hebben hun tegenhanger in 
de savannen van ele subtropen en 
tropen, nameJijk boomarme of boom
loze gebieden waar grassen domine
reno 

Ret ontstaan van grassen en gras 
landen 
Maar ook die steppen en savannen 

zijn er niet altijd geweest. Daarvoor 
zijn grasse n nodig en die zijn pas in 
het Tertiair ontstaan. her tijdvak 
waarin ook de zoogdieren tot een 
rijke ontwikkel ing kwamen. 
Op grond van onderzoek wordt alge

meen aangenomen da t grassen in een 
droog klimaat ontstaan zijn in een 
co-evo lutie mer grote grazers (zie 
o.a. Bredenkamp & Kazrnierczek.
 
2002). Oat wil zeggen dar ze gelijk

tijdig en in wisselwerking met elkaar
 
zijn geevolueerd.
 
Zowel de graei vorm van grassen
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(met onder- en bovengrondse uitlo
pers of pollenvormend, met overwin
teringsknoppen op of iets onder het 
maaiveld) als het bezit van z.g. inter
ca laire meristernen worden gezien als 
aanpassingen aan ontbladering door 
herbivoren en natuurJijke branden. 
Meristemen zij n deelweefsels, weef
sels van waaruit groei van planten 
mogeJijk is. Meestal bevinden die 
zich aan het boveneinde van de sten
ge l, het z.g. groeipu nt. Maar het bij 
zondere van grasse n is dat zich zowel 
onderin de halmen (vlak boven de 
knopen) alsook onderin de bladen 
nabij de bladbasis een meristeem 
bevindt, dus tussen al voltooid weef
sel (vandaar de naam intercalair). 
Nadat een grasblad is afgevreten of 
afgemaaid, groe it her vanaf de basis 
gewoon weer aan! 

Bij de zoogdieren is een aantal tot 
grazer geevolueerd hetgeen zowel tot 
aanpassingen van het gebit heeft 
geleid als tot aanpassingen in de 
spijsvertering, o.a. met betrekking tot 
de vertering van ce llulose. De her
kauwers met hun systeern van rneer 
magen zijn wat de spijsvertering 
betreft het verst geevolu eerd. 
In het Oligocee n (het derde tijd vak 
van her Terti air, 37 - 22 miljoen jaa r 
geleden) waren al, volgens voor
noernde literatuur, moderne gras land
vegetaties (steppen) in continentaal 
Eurazie ontstaan. 

De steppe in Oost-Europa 
In 1975 bezocht ik een steppereser
vaat in Rusland. Het betreft het 
Alyokhin Centrale Chernozem-reser
vaat in de StreJetsk steppe in de 
omgeving van Koersk. De sreppeve
getatie aldaar is zeer soortenrijk (tot 
80 soorten hogere planten per m.) en 
bloernrij k. Vroeg in het voorjaar ziet 
de steppe geeI van de voorjaa rsado
nis (Adonis vernalis). Daarna bepalen 
afwisselend andere soorten het 
aspec t, o.a. veldsalie en geel walstro. 
Naast deze soorten kornen vele ande
re voor die we ook uit ons land ken
nen, o.a. kluwenklokje . knolspirea, 
rnargriet, gewone rolklaver, gulden 
sleutelbloern en betonie. Later in de 
zomer bepalen Stipa-soorte n of ve
dergrassen her aspect. Die hebben 

Steppevege ta tie groeiend op zwarte 
aa rde of chernozem in de Streletsk
steppe bij Koer sk, Rusland. 

lange, vaak veervorrnig behaarde kaf
naalden, Wanneer het waait ziet de 
steppe er dan uit als een witte go l
vende Stipa-zee. 

Steppe en grote grazers horen bij 
elkaar 
Beheersexperi menten in voornoernd 
reservaat bevestigden het beeld van 
bovenverrnelde co-evolutie. Steppe 
en grote grazers kunnen niet buiten 
elkaar, Dat grazers niet buiten gras
lanel kunnen , zal iedereen wel duide
lij k zij n. Maar minder bekend is dat 
de steppe niet zonder grazers blijkt te 
kunnen! Waar een gedee lte van de 
steppe van begrazi ng (alsook van ' 
maaien) was uitgesloten, trad verrui
ging op en de soortenrijkdorn daalde 
aanzienlijk. Tot bosvorrning kwam 
her natuurl ij k niet omdat het klirnaat 
daarvoor te droog is. Een ander deel 
van her steppereservaat werd een
maal per jaar gemaaid in plaats van 
begraasd. De soortenrij ke vegetatie 
kon zich hier, evenals bij begrazing. 
goed handhaven. Jaarlijkse verwijde 
ring van een groot deel van de bio
massa, en van nature gebeurt dat 
door begrazing, is voor een goede 
vegetatieontwikkeling dus essentieel 
gebleken. 
Bij begrazing wordt de begroeiing 
niet aileen voor een groot dee! al in 

het vegetatieseizoen afgevreten, maar
 
ook in de winter wannee r onder de
 
sneeuw nog een flinke hooivoorraad
 
aanwezig is. In het voorjaar vindt
 
nieuwe groei plaats en ziet de steppe
 
er weer frisgroen en bloernrij k uit.
 
Door de begrazing is een ecosys teern
 
ontstaan met een snelle omzetting
 
van organisch rnateriaal, zowel door
 
her afvreten en verteren van het
 
gewas als door de betreding van de
 
vegetatie door de grote herbivoren.
 
Het vertrappen van plantenmateriaal
 
bevordert mede de mineralisatie.
 
Van de Oosteuropese steppe is helaas
 
nog maar weinig over, Dat komt
 
omdat de grond aldaar, zwarte aarde
 
of chernoze rn, zeer vruchtbaar is en
 
uitstekend geschikt voor akkerbouw.
 
Op enkele stukjes na is het gebied
 
dan ook overal ontgonnen. Voorrneld
 
reservaat heeft zij n bestaan te danken
 
aan her feit dar de paarden van her
 
vroegere leger van tsaar Peter de
 
Grote hooi nodig hadden!
 
De zwarte aarde kon ontstaan omdat
 
de neerslag er laag is en er geen uit

spoeling van voedingsstoffen kan
 
optreden. Die bleven in de kringloop
 
en in de loop del' tijd heeft zich daar
 
een ca 1 meter dikke zwarte hurneuze
 
laag ontwikkeld.
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In een volgend nununer vall Oase 
beschrijft dt: Gel' Londo her ontstaan 
van graslande n in onze streken. 
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