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In Hoofdstuk 1, heb ik een korte samenvatting gegeven van zoutmoerassen 
en de rol van grote en kleine herbivoren in deze zoutmoerassen.

In Hoofdstuk 2
gebruikt, in combinatie met andere management strategieën, om in totaal acht 
verschillende management strategieën (behandelingen) te evalueren op de 
aanwezigheid van dominante planten soorten, de diversiteit van planten en de 
compositie en structuur van de planten gemeenschap.
Deze behandelingen bestonden uit vier verschillende maai strategieën: niet 
maaien, maaien aan het begin van het groeiseizoen, maaien aan het einde 
van het groeiseizoen, en maaien aan zowel het begin als het einde van het 
groeiseizoen. Deze maai strategieën werden gecombineerd met twee andere 

verschillende behandelingen resulteerde.

het gebied niet werd gemaaid of begraasd, alle andere behandelingen de 
uitbreiding van het dominante gras Elytrigia atherica

behandelingen, met uitzondering van maaien in het vroege groeiseizoen 

vergroot. Verschillende behandelingen leidden echter tot verschillen in 
de samenstelling en structuur van de gemeenschap via de bevordering van 
verschillende soorten. Behandelingen verhoogde de planten diversiteit 

verminderde dominantie. Onderdrukte expansie van E. atherica ging gepaard 

stond met een verhoogde beschikbaarheid van licht. Onderdrukte uitbreiding 
van E. atherica was echter niet geassocieerd met verminderde dominantie, 
aangezien F. rubra dominant werd in de meeste van deze locaties.

de biodiversiteit, evenals voor herstel in verlaten zoutmoerassen, of andere 

In Hoofdstuk 3
exclosure experiment, om de invloed van grazen door vee, maaien in het late 
groeiseizoen (een proxy van bovengrondse consumptie, hierna te noemen 
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behandeling minus de onbegraasde controle, en dit onderverdeeld tot niet-

effecten als de gemaaide behandeling minus de niet-begraasde controle.

afzetting van urine en mest) van grote herbivoren de diversiteit van planten 

effecten door middel van langzame feedback op ecosysteem niveau benadrukt 
de duurzaamheid van het gebruik van lage tot matige dichtheden van grote 
herbivoren om de diversiteit van planten te behouden.
Onze resultaten onderstrepen de noodzaak van de instandhouding en 
herinvoering van grote herbivoren, getemd of in het wild, om de diversiteit 

In Hoofdstuk 4, heb ik het hazen en ganzen exclosure experiment langs de 
successiegradiënt gebruikt om de effecten van hazen en ganzen, en alleen 

successiestadia daalde, met uitzondering van het vroegste stadium. Kleine 
herbivoren heeft de achteruitgang van soorten vertraagd, echter maar in slechts 

geremd door de dominantie af te remmen van het favoriete gras Festuca rubra 
Elytrigia atherica op de lange 

Onze resultaten suggereren dat kleine herbivoren een sterke en langdurige 
invloed kunnen hebben op plantendiversiteit, maar het is in hoge mate 

afhangen van de kwaliteit en aanwezigheid van voedergewassen. Een diverse 
herbivoren gemeenschap kan een groter positief effect hebben op het reguleren 
van planten gemeenschappen.
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In Hoofdstuk 5, verken ik de evolutionaire effecten van kleine herbivoren op 
dominanten klonale planten populaties. Ik heb het hazen en ganzen exclosure 
experiment gebruikt in twee op opeenvolgende stadia (stadium 10 en 40) in 
zoutmoerassen. Ik heb individuen van Elytrigia atherica op plaatsen van 1 m 
× 1m binnen en buiten de exclosures verzameld. Tevens heb ik het genotype 
van deze individuen bepaald met behulp van moleculaire markers.

distributie gekenmerkt en vergeleken. In fase 10, waar herbivoren in overvloed 
waren, heb ik kunnen vaststellen dat de populatie van E. atherica in de 

vaststellen dat beide populaties verschillende dominante genotypes bevatten.
Een aanvullend broeikassen onderzoek heeft aangetoond dat het dominante 
genotype in de begraasde behandeling geassocieerd kon worden met het 

de meest dominante genotype in de onbegraasde behandeling geassocieerd 
kon worden met de ‘phalanx’ groei strategie (dat wil zeggen, minder en 
kortere rhizoma). Dit kon worden vastgesteld doordat het genetische verschil 

in de onbegraasde behandeling.

behandeling in het vroege stadium als zowel in het intermediaire stadium. 

behandeling op beide fases.

evolutionaire effect kunnen hebben. Tevens kan middels de nauwkeurige 
selectie van dominante genotypes van dominante planten populaties, grazen 
van deze kleine herbivoren de plant-plant interactie en gemeenschap processen 
beïnvloeden.

In Hoofdstuk 6

herbivoren vergeleken van het herbivoren exclosure experiment. Naast het 
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