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Verantwoording
In het kader van onze studie aan de Rijks Hogere Landbouwschool
te Groningen, hebben wij in de periode van 1 mei tot en met
31 juli 1982 stage gelopen bij de Stichting Tarpan.
In deze stage hebben wij een literatuuronderzoek gedaan over de
eland.
Tevens hebben wij natuurgebieden en natuurbeschermingsinstel
lingen bezocht.
Wij bedanken Drs. G. Poortinga voor zijn goede begeleiding
en voor het beschikbaar stellen van de stageplaatsen.

J. Buist
N. Wisse

Groningen, augustus 1982

l.s.
Onderligend rapport is voortgekomen uit meerdere doelstellingen.

Het is een inventarisatie die op zich waardevol is en het is een

oefening.

Anders gesteld is het vooral een eerste nederlandse samenvat

ting betreffende de biologie van de eland ten behoeve van prak
tisch natuurbeheer.

In de tweede plaats is het een oefening voor studenten teneinde

te leren op basis van zeer nauwkeurig omschreven doelstellingen
gericht literatuur te onderzoeken en hiervan uiterst correct
verslag te leggen.

In de stage is derhalve de eerste weken uitsluitend aandacht

besteed aan het leren kennen en verslagleggen van bibeliotheek

systemen en aan de systematiek van verslaglegging en opbouw van

nederlandse tekst. Dit is een element waaraan in het gangbare

onderwijs m.i. te weinig aandacht wordt geschonken. Deze omissie

blijkt te resulteren in ongeplande tijdsverspilling, schrijfblok

kades en willekeurige opname van bronvermeldingen.

Na genoemde oefening bleken de studenten, dhr. J. Buist en dhr.

N. Wisse, inderdaad in staat om de opdracht in omvang en tijds

duur te plannen en het project daadwerkelijk efficiënt in korte
tijd af te ronden.

De grote hoeveelheid literatuurverwijzingen zal de lezer wellicht

overdadig voorkomen, maar vloeit voort uit onze oefenopdracht.
Overigens maakt de correcte verwijzing dit rapport tot een nutige
ingang voor verdere studie. Ik hoop daarom dat er een langdurig

gebruik van zal worden gemaakt en dat het een eerste stap is om
te komen tot het gebruik van de eland voor regeneratie van na

tuurlijke ecosystemen in ons land. Meerdere exemplaren zijn ver

krijgbaar bij de stichting Tarpan, Greeden 29, 9967PZ Eenrum.
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I

INLEIDING
De eland is vele eeuwen geleden tegelijk met de andere grote
bos bewonende herbivoren als oeros en wild paard uit de neder
landse natuur verdwenen.
Tegelijk is met het dier zelf ook de kennis van en de erva
ring met dit dier vertrokken; althans wat ons land betreft.*
In het buitenland is dat anders. De eland is beslist geen be
dreigde diersoort en in Scandinavië, Oost-Europa, Noord-Azië,
Canada en Noord-Amerika komt het dier nog overvloedig voor. In
deze landen is ook veel onderzoek naar de eland gedaan, zowel
vanuit zuiver wetenschappelijk standpunt als ook ten behoeve van
jacht en houtteelt is veel research gepleegd over de populatie
dynamische en ecologische aspekten van dit dier.
Aangezien de doelstelling van de Stichting Tarpan is
'De herintroduktie van oorspronkelijke diersoorten welke voor
het natuurbehoud onmisbaar zijn', moest ons zoeklicht onvermijde
lijk ook de eland treffen. (Poortinga 1980)
De eland is geen bedreigde diersoort en herintroduktie zal al
leen nodig zijn als dit vanuit het oogpunt van het beheer van be
paalde levensgemeenschappen noodzakelijk of wenselijk is.
Voor een besluit om al dan niet over te gaan tot herintroduktie
is het niet noodzakelijk 'alles• van de eland te weten. Wêl is het
nodig over een ruime basiskennis te beschikken omtrent de volgende
aspekten :
- Wat zijn de ecologische randvoorwaarden m.b.t. bijvoorbeeld kli
maat en voedselvoorziening die de grenzen stellen aan handhaving
van een elandenpopulatie.
- Wat is de globale invloed van een elandenpopulatie op de �truk
tuur en de samenste11 ing van een {bos-)levensgemeenschap.
Welke gebieden in Nederland voldoen aan de levensvoorwaarden
voor elanden.
- Welke gebieden komen vanuit de doelstellingen van het beheer in
aanmerking voor het inzetten van elanden als beheersinstrument
*VU ,i_,!:) d.m.v. vei.e. in.te.Jtviev.J6 ge.c.he.cJz.t. Het le.e.k. onti e.chte.Jt ru.,e,,t zin
vol om de.ze. in.te.Jtview-6 in e.e.n hoo6d.6tu.k in dU Jta.ppoJtt te. veJWJeJtke.n,
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of a1s s1eutelfaktor in de levensgemeenschap.
Voor wat betreft beide laatste punten zal in eigen 1and nog
aanvullend onderzoek kunnen gebeuren. We hebben in dit rapport
voor deze aspekten niet meer dan een beknopte aanzet proberen te
geven. Ze1f hebben we wel een uitgesproken visie m.b.t. de doel
stellingendiskussies in het natuurbeheer.
We onderschrijven hierbij de World Conservation Strategy
{I.U.C.N., W.W.F. 1980) die uitgaat van de instelling van een we
reldwijd netwerk van natuurlijke .systemen. {Poortinga 1982)
Ook in Nederland zal naast het behoud van mooie en waardevolle
kultuurlandschappen een netwerk van natuurlijke eco systemen
men ontwikkeld moeten worden. Willen we onze geloofwaardigheid
t.o.v. de 3e Wereld behouden bij het pleiten voor het behoud van de
tropische regenwouden en de steppen met hun megafauna, dan zullen we
ook in eigen land de fundamentele ecologische relaties tussen de ve
getaties en de bijbehorende megafauna moeten herstellen.
In principe pleiten we hierbij voor een spoedige ontwikkeling van
een National Conservation Strategy voor ons land. Het onderhavige
rapport probeert hiertoe een bijdrage te leveren.
Het doel van dit rapport is om in zeer korte en gekomprirneerde
vorm de belangrijkste, in voornamelijk buitenlandse publikaties aan
wezige, kennis samen te vatten ten behoeve van een bredere versprei
ding binnen de wereld van de natuurbescherming.
Wij hopen dat een ieder na het lezen van dit rapport op konstruk
tieve wijze kan meedenken, meediskussiëren en meehelpen.
Tenslotte willen we onze dank betuigen aan de vele mensen die ons
hebben geholpen bij de totstandkoming van dit rapport. In het bijzon
der willen wij noemen het personeel van de bibliotheek van het Biolo
gisch Centrum van de R.U.G., de Hogere landbouwschool te Groningen,
mevr. J.H. Zwaga voor het vele typewerk en Drs. F. Vera, Dr. H. v.d.
Veen, ing. R. Lichthout, Drs. D. Dekker, Dr. A.D. van Wyngaarden,
Dr. P. Oosterveld, Dr. D. Thalen, dhr. Oosterkamp, mevr. Koning en
degenen die wij onverhoopt mochten vergeten, voor het beantwoorden van
vele, vele vragen.
Eenrum, augustus 1982
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1.

ALGEMENE BESCHRIJVING

Habitus
De eland is de grootste hertensoort ter wereld. Vroeger hebben
er wel grotere hertensoorten geleefd, bijvoorbeeld het reuzenhert.
(Grzimek 1975)
De romp van de eland is massief met sterke schouders en een brede
borst. Naar achteren toe wordt de bouw van de eland 'lichter•.
Het gewicht van elanden verschilt nogal per soort, leeftijd en ge
slacht. De elandstieren zijn zwaarder dan de elandkoeien. De ameri
kaanse elanden zijn zwaarder dan de europese. Zware elandstieren kun
nen tot ca. 635 kg wegen, maar over het algemeen zijn zij toch niet
zwaarder dan 500 kg. Tijdens de bronst kunnen de stieren wel 27% van
hun lichaamsgewicht verliezen. (Heptner en Nasimowitsch 1967)
De afmetingen van de eland nemen tot 18 maanden sterk toe, tot
2i jaar langzamer en de groei houdt op wanneer de dieren ongeveer
3i jaar oud zijn. Alleen de borstomvang kan dan nog iets toenemen.
De schouderhoogte van de grootste ondersoort Alces alces gigas uit
Alaska bedraagt 191 tot 204 cm, de lengte van 258 tot 287 cm en een
schofthoogte tot 235 cm schijnt voor te komen. Ondanks deze afmetingen
zijn elanden beweeglijke dieren. (Heptner en Nasimowitsch 1967).
De eland heeft een grote kop :die bijna even lang is als de hals.
Het voorhoofd is breed.
De staart van de eland is zeer klein, de lengte ervan bedraagt
ongeveer éénderde van de lengte van de oren. Bij levende exemplaren
is de staart nauwelijks te zien.
Zintuigen
De oren, die zeer beweeglijk zijn, zijn groot en breed, aan het
eind spits toelopend.
Voor bosdieren zoals de eland is het gehoor erg belangrijk en hij
reageert dan ook door bij ieder verdacht geluid z'n oren overeind te
zetten. (Heptner en Nasimowitsch 1967)
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Een eland neemt voetstappen 1½
mens. (C. v. Doorn 1975)

à

3 minuten eerder waar dan de

De ogen van de eland zijn klein en donker.
De neusgaten zijn groot, wijd geopend en naar voren gericht.
(Heptner en Nasimowitsch 1967)
Gezien de nauwkeurigheid waarmee de kwaliteit van het menu wordt
samengesteld moeten geur en smaak sterk ontwikkeld zijn. De goed
ontwikkelde geurzin is ook een rol gaan spelen' bij het sociale gedrag
van de elanden.
Zoals alle hertesoorten hebben ook elanden huidklieren. Elanden
hebben ze op de kop en aan de voor- en achterbenen. (Heptner en Na
simowitsch 1967)
Met de geur die door deze klieren wordt afgescheiden, markeren
elanden hun spoor. Jonge dieren laten mogelijk een sterker reukspoor
achter. (Grzimek 1975)
De mond en het gebit
De eland heeft een grote en krachtige bovenlip die enigszins over
hangt. (Heptner en Nasimowitsch 1967). Volgens C. van Doorn (1975) is
de bovenlip spierloos en opgebouwd uit vetweefsel.
Deze bovenlip maakt het de eland mogelijk om takken en bladeren te
eten. (C. v. Doorn 1975 en Heptner en Nasimowitsch 1967)
De kiezen van de eland zijn groot, massief en breed, met een vlakke
kroon. Waarschijnlijk is dit een aanpassing aan het eten van takken.
(Heptner en Nasimowitsch 1967). Een giraf, die ook takken eet, heeft
ook zulke kiezen.
In totaal hebben elanden 32 tanden en kiezen; in de bovenkaak ont
breken de hoektanden, in de onderkaak bevinden zich 6 snijtanden en
2 hoektanden. (Heptner en Nasimowitsch 1967)
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Beharing
De schoft, die bij vrouwelijke exemplaren minder sterk ontwikkeld
is, is bedekt met lange afstaande haren die samen met de lange nekha
ren sterk op 'manen 1 lijken. {Heptner en Nasimowitsch 1967)
Zowel mannelijke als vrouwelijke dieren hebben een baard, die ook
al bij het embryo aanwezig is. Deze baard is meestal driehoekig van
vorm en wordt ca. 25 cm lang, soms zelfs tot 40 cm. Bij dieren van
3 à 5 jaar is de baard het grootst, bij oudere dieren neemt de baard
in grootte af. (Heptner en Nasimowitsch 1967)
Het haar van de eland is grof, hard en breekbaar. In de winter
heeft het haar aan de bovenkant van de eland een lengte van ongeveer
10 cm, op de rug is het soms iets langer. Het haar op de nek en de
schoft is langer, waardoor een soort manen ontstaan. (Heptner en Na
simowitsch 1967). Bij gevaar of opwinding zet de eland deze haren
overeind. (C. v. Doorn 1975). Het haar op de romp en op de zijkanten
van de hals is korter, dat op de kop is kort. Het haar op de benen is
kort, naar onder gekruld en elastisch; dit is een aanpassing aan de
sneeuw. (Heptner en Nasimowitsch 1967)
De buikharen van elanden lopen, in tegenstelling tot andere her
tensoorten, van achteren naar voren. (C. v. Doorn 1975)
De wintervacht heeft een veel sterkere isolerende laag dan de zo
mervacht, die donkerder gekleurd is. Eenmaal in het jaar verhaart de
eland en wel van eind april tot in juni. (C. v. Doorn 1975, Heptner
en Nasimowitsch 1967)
De romp, bovenbenen en hals en een groot deel van de kop zijn
zwartbruin tot zwart; de snuit is grijs en de onderbenen grauw-wit.
Daardoor konstrasteren de onderbenen sterk met de rest van het lichaam.
In het begin is het kalf donkerbruin of roodbruin van kleur. Na
3½ à 4 maanden neemt het kalf de kleur aan van een volwassen eland.
De moeder helpt hét kalf door met mond en tanden haren uit de vacht
te trekken tijdens de vachtwisseling. (C. v. Doorn 1975)
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Geweivonning
Van alle levende soorten herten heeft de eland het grootste ge
wei. (Grzimek 1975)
Bij het kalf vormen zich in de herfst 2 cm lange uitsteeksels
die in het voorjaar, zonder dat ze geveegd worden, uitgroeien tot
een gewei.
Een echt krachtig schoffelgewei draagt het mannetje pas vanaf
zijn achtste jaar, maar daarvoor kan er al sprake zijn van enige
schoffelvorming.
In november beginnen de elanden hun gewei af te werpen, jonge
dieren doen dit vaak één à twee maanden later.
Van eind juni tot in augustus veegt de eland zijn gewei en het
1
volgroeide 1 gewei wordt dus slechts drie ä vier maanden gedragen.
Locomotie
In verhouding tot de korte romp heeft de eland lange benen.
Hierdoor beweegt de eland zich op een kenmerkende manier voort,
tussen draf en stapsnelheid, of 'wandelend' met grote passen.
(Heptner en Nasimowitsch 1967). De eland gallopeert zelden en alleen
over korte afstanden, maar hij heeft een snelle draf. (C. v. Doorn,
1975)
De lange benen zijn een aanpassing aan de dikke sneeuwlaag die
in grote delen van zijn verspreidingsgebied voor kan komen en aan
zijn voorkeur om door moerassen te waden. (Heptner en Nasimowitsch
1967)
Vanwege deze hoge benen moet de eland ze wel spreiden om te kunnen
grazen.
Elanden gebruiken hun voorbenen en hoeven als wapen en kunnen hier
mee zelfs wolven doodslaan. Ook voor de mens kan de eland in de bronst
periode gevaarlijk zijn.
De hoeven die bij mannelijke dieren groter z1Jn dan bij de vrouwe
lijke, zijn hard en spits. (Heptner en Nasimowitsch 1967). De hoeven
aan de voorbenen zijn breder dan die aan de achterbenen.
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Doordat de hoeven van de middeltenen op een zachte bodem
gespreid gaan staan, wordt het ondersteuningsvlak in de sneeuw en
in een moeras zeer groot. Elanden zijn dan ook in staat om in de
sneeuw en in een moeras grote snelheden te ontwikkelen. {Heptner
en Nasimowitsch 1967)
In dierentuinen vertonen hoeven vaak een ongewone groei. Dit
wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een zachte bodem en/of door
dat de eland zich niet genoeg kan bewegen. {C. v. Doorn 1975)
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2. GEOGRAFISCHE VERSPREIDING EN INDELING IN GEOGRAFISCHE
SUBGROEPEN
2.1. Systematische indeling en afstamming
De eland behoort tot de familie van de hertachtigen (Cervidae).
De eland vormt de onderfamilie Alcinae.
De evolutiegeschiedenis van de eland is moeilijk te achterhalen.
De eland stamt waarschijnlijk af van de Eucladocerus; deze soort
ontwikkelde zich in hèt middelste - bovenste Pleistoceen en in het
begin van het Quartair. Deze ontwikkeling vond plaats in Europa en
Azië. (Grzimek 1975)
De oorsprong van de amerikaanse eland ligt ook in Europa en wel
in het bovenste Pleistoceen. De eland uit het bovenste Quartair had
een groot verspreidingsgebied; ze kwamen bijv. voor in de steppen
van de Oekraîne y aan de kust van de Zwarte Zee, in Engeland en Ier
land. (Heptner en Nasimowitsch 1967)
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2.2. Verspreidingsgebied
Oorseronkelijke_versereidin9
Het oorspronkelijke verspreidingsgebied van de eland besloeg
grote delen van Noord-Amerika en Eurazië. In Noord-Amerika kwamen
(komen} ze vooral voor in boszönes. In Eurazië kwamen ze in ver
schillende biotopen voor. In het westen van Europa leefden ze van de
Rijnmonding tot de Vogezen. (Heptner 1966)
In Nederland zijn resten van elanden gevonden, zoals een gewei en
een kaak. Deze overblijfselen zijn gevonden bij Dorestad (Wijk bij
Duurstede} en dateren van de 8e eeuw voor Christus. Bij Valkenburg,
bij Leiden en bij Swifterbant zijn ook resten van elanden gevonden.
De vondsten bij Swifterbant dateren van 3000 v. Christus (pers. med.
Clason). Verder zijn er resten van elanden in verschillende terpen
gevonden, evenals in het tracé van het Twente-Rijnkanaal. (IJssel
ling 1943)
Buiten Nederland kwamen elanden voor in de Karpaten, Kaukasus,
West-Kaukasus, in beboste delen van Siberië, Noord-oost-China, het
bosdeel van Mongolië en het Verre Oosten. (Heptner 1966).
Historische en archeologische vondsten duiden er op dat elanden
niet alleen in de boszOnes voorkwamen, maar ook in bos-steppe- en
steppegebieden. Ze leefden ook in rietgebieden van meren en bergbos
sen.
Inkrimeing_van_het_versereidingsgebied
Het verspreidingsgebied van de eland is de laatste 250 jaar, onder
invloed van de mens, sterk veranderd. De eland is in de Middel-Eeuwen
in Midden- en West-Europa uitgeroeid. (Heptner 1966}. In de 18e en 19e
eeuw kwamen ze alleen maar voor in Oost-Europa (U.S.S.R. niet meege�
rekend). In Galicië kwamen ze voor tot 1760 en in het poolse Oostzee
gebied tot 1830. In de Karpaten verdwenen ze in de 18e eeuw.
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Huidige_vers�reidin9
Tegenwoordig kumen er in West-Europa geen elanden meer voor.
Voor de Tweede Wereldoorlog zijn enkele elanden uitgezet bij Ber
lijn, maar die zijn weer verdwenen. De vermoedelijke oorzaak was
o.a. de voedselkonkurrentie van andere dieren.
Elanden komen tegenwoordig voor in grote gebieden van de U.S.S.R.,
Finland, Zweden en Noorwegen.
Het verspreidingsgebied breidt zich op het ogenblik weer sterk
uit. Elanden komen opnieuw voor in Polen en in de Karpaten
(Tsjecho Slowakije). (Heptner 1966). In Oostenrijk is in 1963 een
enkel exemplaar waargenomen. (Grzimek 1975)
Door spontane remigratie naar de Kaukasus heeft de eland bewe
zen geografisch zeer mobiel te zijn. Ondanks zijn potentie om ztch·
snel over grote afstanden te verspreiden en de daaruit voorvloeiende
vermengingsmogelijkheden tussen de diverse populaties kan men bij de
eland verschillende ondersoorten onderscheiden.
Over de indeling in ondersoorten lopen de meningen uiteen.
Flerov (1931, 1934) (geciteerd door Grzimek 1972} onderscheidde
in Amerika 2 soorten en 7 ondersoorten en in de U.S.S.R. 2 soorten
en 3 ondersoorten. Buhirlin (1934) (geciteerd door Grzimek 1972)
onderscheidde in de oude were 1 d 1 soort en 4 ondersoorten en 1 soort
in de nieuwe wereld.
Flerov maakte in 1954 de volgende indeling
1. Europese eland.
2. West-Siberische eland.
3. Kaukasische eland.
4. De soort van Jennisei.
5. De eland van Amerika.
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Heptner en Nasimowitsch (1967) onderscheiden slechts één soort
maar hanteren hierbij de volgende indeling in geografische rassen:
4 in Europa en 4 in Noord-Amerika
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Europese eland.
Kaukasus eland.
Oost-Siberische of Jakutische eland.
Ussuri-eland.
Alaska-eland.
1
Felsengebirge 1 -eland.
West-Canadese eland.
Oost-Canadese eland.

ad 1. Dit is een middelmatige tot tamelijk grote eland. De
schofthoogte bedraagt ongeveer 216 cm en zijn gewicht ligt rond
de 500 kg. Het gewei is vrij groot en hij heeft goed ontwikkelde
schoffe 1 s.
Deze soort komt voor in de Oeral en van West-Siberië tot Jennisei.
ad 2. Dit is een kleine ondersoort. Over lichaamsmaten is weinig
bekend. De soort kwam voor in de bossen van de Noord-Kaukasus. In
het begin van de 19e eeuw is deze soort uitgestorven.
ad 3. Deze soort is groter dan de europese soort. De schofthoogte
ligt tussen de 225 en 240 cm; zijn gewicht ligt tussen de 570 en
655 kg. Deze elanden hebben een zeer groot gewei met brede schof
fels. De tekening komt overeen met de europese eland. Hij komt voor in
_3iberië, in het oosten van Jennisei en in het noordelijk grensgebied van Mongolië.
ad 4. Dit is de kleinste ondersoort met korte benen en met een
relatief grote kop. De schofthoogte bedraagt ongeveer 180 cm.
Zijn gewicht ligt ergens rond de 320 kg. Het gewei is hertachtig.
Deze soort komt voor in Noord-oost-China.
ad 5. Dit is de grootste ondersoort; komt voor in bosgebieden van
Alaska, West-Yukon en het noordwesten van Brits Columbia.
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ad 6. Dit is een middelgrote ondersoort. Deze soort komt voor in
Wyoming, in het oosten en zuid-oosten van Alberta en het zuid
oosten van Brits Columbia.
ad 7. Deze eland onderscheidt zich van de andere soorten in
Amerika door zijn schedelopbouw. Ze komen voor in geheel Noord
Amerika behalve daar waar andere soorten wonen.
ad 8. Dit is een middelgrote soort die donker gekleurd is. Komt
voor in Maine, Quebec en Ontario.
Lutz Heek (geciteerd door Grzimek 1972) geeft een andere indeling
1. Noord-Europese eland.
2. Oost-Europese eland.
3. Gewone of Amerikaanse eland.
4. Reuzeneland.
5. Kaukasus eland
6. Yellow-Stone eland.
Samenvattend kan men in ieder geval konkluderen dat bij de eland
in ieder geval verschillende geografische rassen zijn te onderscheiden
op voornamelijk morfologische gronden.
Voor een onderverdeling in soorten lijken deze verschillen echter
niet zwaar genoeg te wegen.
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3.
3. 1.

DE BIOTOOP VAN DE ELAND
Algemeen

De eland past zich snel en gemakkelijk aan verschillende om
gevingen aan. (Grzimek 1972), maar het is wel een echt bosdier
en zijn oorspronkelijke voedsel is zacht loofhout. Daarom hebben
elanden vroeger overal op het noordelijk halfrond geleefd, waar
bossen waren. (Grzimek, 1975)
Bossen met een mozaîekachtige verdeling zijn het gunstigst.
In eenvormige boskomplexen kan men maar weinig elanden aantreffen.
(Heptner en Nasimowitsch 1967). De eland past zich in kultuurland
schappen makkelijk aan (Heptner en Nasimowitsch 1967) en zoekt deze
ook vaak op om haver te eten of zich aan bieten tegoed te doen.
(Grzimek 1975)
Bij het ouder worden van het produktiebos verandert mét de pro
duktiviteit ook de betekenis voor de eland. Uitstekende voedings
plaatsen zijn die plaatsen met loofhoutopslag tot� 10 ä 12
jaar oud op bijvoorbeeld brandvlakten en andere open plekken. In
de winter worden elanden vooral aangetrokken door produktiebossen
van 15 tot 25 jaar oud (in noordelijker gebieden tot 30 à 40 jaar
oud) vanwege de hoeveelheid takken die hier eetbaar zijn. Oud hout
biedt in de winter duidelijk minder voeding.
De biotoopvoorkeur kan per seizoen nogal sterk verschillen,
elanden verplaatsen zich onder invloed van weersgesteldheid, vege
tatie, sneeuwdek, populatiedichtheid, voorkomen van roofdieren,
konkurrentie en jacht. Ook grote invloed op de trek hebben vliegen,
muggen en andere insekten. (Heptner en Nasimowitsch 1967) In de
winter gaan de elanden vaak naar de dalen met sparre- en .loofbos of
naar laagten en oevers met wilge- en populierebossen. Geliefde over
winteringsplaatsen zijn meertjes orogeven door wilgen, berken of
andere loofboomsoorten, lage loofbosjes met berken en elzen, gemengde
bossen en naaldbossen met veel struiken. Ook geliefd is sparrebos
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gemengd met berk, lijsterbes en waterwilg. Pijnboombos wordt niet
graag bezocht en als dit wel gebeurt, dan alleen wanneer hier ook
andere bomen groeien. Altijd geldt : gemengd bos is beter dan bos
dat uit slechts één of enkele boomsoorten bestaat.
De eland overwintert ook graag in moerassen met begroeiing van
wilgen, berken en ander kreupelhout. In Noord-óost Siberië overwin
tert hij graag in wilgenbos langs de rivieren.
In de zomer verblijft hij graag in zeg gemoerassen, midden in
rietlanden en op open steppen en toendra�s (tot 100 km vanaf de
bosrand). In de warme tijd vindt men de eland vaak in de buurt van
het water, bij oevers met wilgehout, populieren en esdoorns, en in
moerassen met wilgen, berken en dennen, vooral als deze worden af
gewisseld met enige droge beboste verhogingen. Ze eten hier elzen
en waterplanten. Ook wordt de eland veel aangetroffen in gemengd
en loofbos met een ondergroei van grassen en kruiden en op open
plekken. (Heptner 1966)
Brandvlakten en andere open plekken worden in de winter gemeden
vanwege de sneeuw, de elanden concentreren zich dan vaak in denne-,
sparre- en gemengd bos. (Heptner en Nasimowitsch 1967) of ze dit
in de meer gematigde streken ook doen vermelden deze auteurs niet
maar als hun konklusie juist is, zal de eland dit gedrag dus zeker
minder vertonen.
Larixbos wordt gedurende het gehele jaar bezocht, maar in de win
ter is hier maar weinig voedsel te vinden. Ook loofbossen met een
goede bodemvegetatie zoals moerassen met wilgen en dennen worden
gedurende het gehele jaar goed bezocht. (Heptner en Nasimowitsch
1967)
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3.1. Enkele beschrijvingen van gebieden
Zweden
Cederlund beschreef in 1980 het gebied Grimsö in midden
Zweden.
Het gebied is 14.000 ha groot en bestaat uit een plateau,
90 tot 115 meter boven de zeespiegel. Het is een heuvelachtig
gebied met enkele diepe, smalle dalen. Sommige delen zijn moe
rassig, andere liggen op wat hogere riggels. Het gebied bestaat
voor 72% uit bos en 18% uit moeras.
In het bos overheersen Ptnus sylvestris en Picea abies, in
mindere mate komen Betula pubescens, Betula verrucosa en Populus
tremula voor.
Op open plekken komt vaak opslag van Betu�a spp, Salix spp. en
Populus tremula voor.
In de heesterlaag treft men de volgende soorten aan:
Betula pubescens {52,5%), Pinus sylvestris {17,4%), Salix spp.
{13,9%), Betula verrucosa {5,1%), Sorbus aucuparia {4,8%), Populus
tremula (3,5%), Alnus spp. {1%), Myrica gale (0,9%), Juniperus
communis {0,5%) en Prunus padus (0,5%).
In de kruidlaag overheersen Vaccinium myrtillis, Vaccinium vitis
idaea en Calluna vulgaris. Ongeveer 2 0% van de kruidlaag wordt in
genomen door grassen, zeggen en russen. Varens, mossen en paarde
staarten bedekken 11% van de bodem.
De temperaturen variëren van 35 ° c tot - 3o 0 c.
Er is sneeuwbedekking van december tot eind maart, het groeiseizoen
bedraagt 180 dagen. Er komt per vierkante kilometer 0,9 eland voor.
(1 km2 = 100 ha)
Markgren beschreef in 1969 het gebied Gävleborg.
Het is een gebied met veel meren, moerassen en afgeplatte bergen.
·Ongeveer 70% van het land is bebost. Het bos is overwegend van het
taiga-type met naaldhout. Het loofbos is samengesteld uit berk, po
pulier en lijsterbes. Meer landinwaarts staan veel berken.
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Het klimaat verschilt nogal tussen kust en binnenland. In het
binnenland heerst een continentaal klimaat, aan de kust een zeekli
maat. Langst de kust valt 500 mm neerslag, in het binnenlaad 600 mm.
De sneeuwlaag is in het binnenland ook dikker en blijft er gemid
deld 170 dagen liggen, terwijl dit aan de kust gemiddeld 140 dagen
het geval is. Het groeiseizoen is in het binnenland dan ook aan
zienlijk korter dan aan de kust.
Het Malingsbo Forest gebied, dat in hetzelfde artikel door
Markgren wordt beschreven, ligt op het punt waar Kopparsberg, Väst
manland en Orebro bij elkaar komen. Het Malingsbo Forest gebied be
slaat, samen met het er aan vastliggende gebied Kloten, ongeveer
43.000 ha. De rotsen bestaan vnl. uit graniet. Het gebied wordt ge
typeerd door lange smalle meren en veel smalle riviertjes. De gron
den zijn meestal vrij droog en arm. Naar zweedse maatstaven gerekend
zijn de winters niet koud en valt er weinig '•Sneeuw. Gemiddeld is er
ongeveer 150 dagen sneeuwbedekking. Er valt ongeveer 550 mm neerslag
per jaar en het groeiseizoen duurt van mei tot oktober.
In het gebied domineert naaldbos met vnl. Pinus sylvestris. Op
verlaten landbouwgronden treft men ook wel loofbomen aan, vnl. ber
ken en elzen. Deze bosjes worden aan de randen vaak door elanden
bezocht. Ook staan er wel loofbomen langs wegen en beekjes, maar
dit zijn er maar weinig door het vele gebruik van herbiciden.
In dit gebied is een dichte elandenpopulatie die in stand wordt
gehouden ten behoeve van de jacht. Dit is er de oorzaak van dat vele
jonge aanplant van Pinus sylvestris wordt beschadigd. Er komen hier
ca. 12 elanden per 1000 ha voor.
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Polen
Het Augustow Forest in Polen wordt door Morow (1976) beschre
ven.
Het gebied is 14.800 ha groot en heeft een lage gemiddelde
jaarlijkse temperatuur (6,1 ° c). Het groeiseizoen duurt 192 dagen en
er ligt gemiddeld 192 dagen sneeuw. De grond is vochtig en bevat
vaak veel humus.
De volgende bomen groeien er : grove den (74%), els (10,1%),
berk (9,4%), spar (6,2%) en verder eik, es, populier en linde.
Alaska
Le Reche beschrijft in 1973 de biotoop van de eland in Kenai
Peninsula, Alaska. De volgende bomen komen veel voor : Betula
pubescens, Betula papyrifera, Picea glauca, Picea mariana en
Populus tremoloîdes. Vooral berken staan er veel; de berkebossen be
staan voor 95,7 tot 97,6% uit Betula papyrifera, 0,9 - 2,5% uit
Salix spp. en voor 1% uit Populus tremoloîdes. De berken hebben hier
een produktie van 249 tot 496 kg per ha per jaar; wilg en populier
minder dan 12 kg per ha per jaar, maar wanneer deze soorten worden
beschermd tegen elanden, 12 kg per ha per jaar. Er komt hier onge
veer 1 eland per 14 ha voor.
Volgens Peek (1974) is dit 1 eland per 71 ha. De elanden zouden
zich volgens Peek vnl. in bossen met Betula papyrifera, Populus
tremoloîdes en Picea mariana bevinden, in de zomer bevinden ze zich
veelal boven de boomgrens.
Canada
In Canada komen elanden volgens Kelsall (1972) overal voor langs
de boomgrens tussen de Hudson Baai en de grens van Alaska. De popu
latiegroottes fluctueren bijna overal maar blijven in wilgen cli
maxen konstant. Bossen met Picea glauca, Picea mariana en Pinus
banksiana hebben maar weinig aantrekkingskracht op elanden, alhoewel
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ze er wel voorkomen. Kelsall citeert Scotter (1964) waar deze
beweert dat brandvlakten weinig door elanden worden bezocht van
wege de afwezigheid van wilgensoorten.
Elanden 'browsen' veel in gebieden met Populus tremoloîdes en
Betula papyrifera als deze maar jonger zijn dan 14 jaar, daarna
neemt het aantal elanden dat hier browst 1 sterk af. Kelsall
maakt er ook melding van dat er steeds meer elanden op de toen
dra's voorkomen.
1

U.S.A.
Volgens Dorn (1970) zijn er in Z.W.-Montana 8 vegetatietypen
te onderscheiden.
Het gebied met aquatische vegetatie neemt ongeveer 15% van het
totale gebied in en hierin domineren Potamogeton richardsonii,
Chara spp. en Myriophyllum spicatum.
Het gebied met zeggevegetatie neemt 35% van het totaal in en
wordt gedomineerd door Carex spp. en Juncus balticus.
Ongeveer 15% van het gebied bestaat uit vochtig laagland langs
beken met vnl. Salix myrtiTlifolia, Salix planifolia, Salix wolfii,
Salix geyeriana, Betula glandulosa en Carex spp.
Het grasland wordt gedomineerd door Festuca ovina, Taraxacum spp.
en Lupinus spp. en neemt 20% van het gebied in.
Ongeveer 10% van het gebied wordt gedomineerd door Douglassparren
met hiertussen Pseudotsuga menziesii, Spiraea betulifolia en Clema
tis columbia.
Verder staan hier boom- en heestergroepen. Ratelpopulier, spar
en den nemen minder dan 1% van het gebied in.
Volgens Peek (1974) komt in dit gebied 1 eland per 567 ha voor,
maar in de winter loopt dit op tot 1 eland op iets meer dan 10 ha.
Stevens beschrijft (1970) de 'Gallatin Mountains' in Montana,
een gebied dat 54.500 ha groot is.
De vegetatie, vnl. sparren- en dennenbos, wordt gekarakteriseerd
door Picea Engelmanni 'en halfalpine dennen.
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De ondergroei bestaat uit mossen en Vaccinium vitis-idaea die
21% van het gebied bedekken. Douglassparren met een ondergroei van
Calamagrostis rubescens, Arnica cordifolia en Spiraea betulifolia
bedekken 18% van het gebied.
Een deel is ook bedekt met een half open bladerdek met Balsamorhi
za sagittaria en Lupinus spp. als ondergroei.
Een deel van het gebied wordt ingenomen door een dichte heester
groei met Physocarpus malvaceus, Symphoicarpos albus en Rosa wood
si; .
44% Van het gebied bestaat uit Pinus contorta van verschillende
leeftijdsklassen, grassen en bosbessen.
Ongeveer 12% is onbebost, hier staan verschillende grassen zoals
Timotheegras, Langs beken staan wilgen (1% van het gebied} met
grassen als ondergroei en hiertussen wat populieren.
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4. VOEDING
4.1. Algemeen
In de U.S.S.R. is gekonstateerd dat de eland 149 soorten be
dektzadigen eet, waarvan 110 gras- en kruidachtigen en 39 soorten
bomen en struiken. Daarnaast eet de eland 5 à 6 soorten naaktzadigen.
(Heptner 1966)
Ook Morow (1976) konstateert dat enkele honderden plantensoorten
worden gegeten en zegt erbij dat 25 tot 30 soorten als basis dienen.
Dzieciolowski (1975) komt tot hetzelfde aantal soorten als
Heptner. (1966)
Al deze soorten komen natuurlijK niet tegelijk voor in één bepaald leefgebied van de eland, maar hoe soortenrijker de vegetatie
van het bepaalde leefgebied is, hoe meer soorten de eland eet.
(Morow 1976). In het Oha natuurgebied (U.S.S.R.) eet de eland in de
zomer en herfst ca. 46 soorten en in het Priosko-Terrasny natuurge
bied (U.S.S.R.) eten elanden in de zomer ca. 62 soorten. (Heptner 1966)
Elanden hebben zeer bepaalde voorkeuren wat voedsel aangaat ! Elanden
wat de verschillende planten als delen van planten betreft. Elanden
hebben namelijk voorkeur voor sappig en makkelijk verteerbàar voed
sel. (Joyal 1980). Als de eland naalden van naaldbomen eet, prefer
eert hij donkergekleurde naalden boven lichtgekleurde. Een voorbeeld
van makkelijk verteerbaar voedsel voor de eland is een menu met als
basissoorten Betula papyrifera en Taxus canadensis. (Pimplot 1953).
Als hij niet wordt gestoord, eet de eland dän van de ene en dän
van de andere boom. (McMillan 1953). De eland haalt zijn voedsel er
gens tussen de O en ca. 214 cm hoogte, maar meestal is dat tussen de
60 en 120 cm (McMillan 1953)
De eland heeft drie verschillende manieren van eten (McMillan 1953)
- a - Het eten van toppen van takken en de blaadjes van
deze toppen.
- b - Het eten van de blaadjes. Om aan de blaadjes te
kunnen komen, stript de eland de betreffende tak af.
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- c -

De derde manier is een kombinatie van de methoden
zoals genoemd onder 'a 1 en b 1
Als elanden bij het eten niet gestoord worden, zullen ze vaak
bij dezelfde groep bomen blijven en daarvan alle beschikbare delen
opeten. Een dichte ondergroei zal een eland over het algemeen niet
tegen houden om aan voedsel te komen. {McMillan 1953).
Volwassen dieren hebben geen moeite met het eten van grassen en
zeggen; kalveren hebben dat wel omdat ze relatief lange benen hebben.
Dit wordt door de kalveren opgelost door hun benen ietwat te sprei
den. {McMillan 1953).
1

•

4.2. Voedselkeuze in de verschillende seizoenen
Welke planten de eland eet, hangt af van het seizoen en de streek.
{Heptner 1966 en Morow 1976). Per seizoen worden van dezelfde plant
verschillende delen gegeten. {Heptner en Nasimowitsch 1967). Ze eten
bijvoorbeeld in de zomer voornamelijk loof en in de winter takken en
bast.
Zomer
In de zomer worden over het algemeen minder bomen en �truiken ge
geten dan in de winter. (Heptner 1966). •s Zomers eten elanden hoofd
zakelijk de bladeren en uitlopers van bomen en struiken. (Heptner
1966); soms vonnen takken een groot aandeel van het voedselpakket.
{Heptner en Nasimowitsch 1967). Van naaldbomen worden vaak de jonge
uitlopers gegeten. Elanden prefereren bladeren van populieren, lijs
terbessen, verschillende soorten wilgen, vogelkers, eik en verschil
lende soorten berken.
Volgens Knorre, geciteerd door Heptner en Nasimowitsch {1967) be
staat het menu van de Petschora-eland voor 81,5% uit bomen en strui
ken, 15,5% uit kruiden en 1% uit paddestoelen. Er worden o.a. de
volgende boomsoorten door deze elanden gegeten : lijsterbes, berk,
populier en wilg.
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In Grimsö, Zweden, bestaat het menu van april tot september
voor 43,9 tot 50,3% uit bomen en heesters. (Cederlund 1980)
In het taiga-gebied bestaat het menu in de zomer voor 82,5% uit
bomen en struiken, 15% uit waterplanten, 2% uit dwergheesters en
1% uit paddestoelen. (Ozieciolowski 1975)
In de zomer worden ook waterplanten, grassen en kruidachtige
planten gegeten, (Heptner 1966), bijvoorbeeld gele plomp, water
drieblad, verschillende soorten zeggen en wilgeroosjes. Ofschoon
ze graag waterplanten eten, is dit voedsel niet noodzakelijk voor
de eland. (Heptner en Nasimowitsch 1976)
Elanden eten weinig grassen, maar in de zomer doen ze dit in
sommige gebieden wel; bijv. struisgras. (Heptner en Nasimowitsch
1967)
1
s Zomers wordt het relatief overvloedig aanwezige voedsel ex
tensief gebruikt: alleen kleine delen van bomen en struiken en
van gras- en kruidachtigen alleen de top. Elanden eten gras- en
kruidachtigen alleen voor de bloei ervan. (Heptner en Nasimowitsch
1967)
Winter
-----In de winter vindt er een verschuiving plaats naar andere soorten
en andere plantedelen. Oorzaak hiervan is mede de sneeuwval. Onge
veer 50 soorten bomen en struiken, waarvan circa een kwart als hoofd
voedsel dient, worden gegeten.
In de U.S.S.R. zijn wilgen en dennen belangrijke soorteoJn dit
jaargetijde. Ook berken zijn belangrijk maar worden toch minder gege
ten. Van wilgen eten elanden. voornamelijk de twijgen en van dennen
de naalden. (Heptner en Nasimowitsch 1967)
Volgens Morow (1976) worden 1 s winters van bomen en struiken voor
namelijk de uitlopers gegeten. In het Augustow Forest, Polen, be
staat het dieet voor bijna 99% uit bomen en struiken, t.w. : grove
den, ratelpopulier en berk vormen de voornaamste bestanddelen van
het menu. (Morow 1976)
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In Alaska, U.S.A., worden uitlopers van wilgen, papierberk en
ratelpopulier gegeten.(Wolf 1978)
In Grimsö, Zweden, bestaat het menu voor 64,6 tot 87% uit bomen
en heesters zoals wilgen, grove den en blauwe bosbes. (van december
tot maart) (Cederlund 1980)
De eland eet voornamelijk van bomen die niet ouder zijn dan 25
jaar. In de winter worden takken van 20 tot 30 cm lengte en met een
dikte tot 7 mm, soms tot 12 mm, gegeten.
Soms worden stammetjes afgebroken; dit doet de eland om de top
en de bovenst� twijgen te kunnen bereiken. Dit afbreken gebeurt voor
al in de winter. De diameter van de stam bedraagt tussen de Oen
5 cm. Telfer (1978) konstateerde deze eetgewoonte voor de volgende
bomen : balsam populier, ratelpopulier, verschillende soorten wil
gen en papierberk. Heptner en Nasimowitsch (1967) konstateerden dit
ook bij de grove den. Bij Moskou werd 59% van de aangetaste dennen
van 20 jaar en jonger van hun top ontdaan.
's Winters wordt ook de bast van bomen gegeten, bijvoorbeeld van
lijsterbessen, wilgen en grove den. (Heptner en Nasimowitsch 1967).
Zoals eerder gezegd, werd bij Moskou van 59% van de aangetaste bomen
de top afgebroken en 34% van deze bomen was geschild. Van 7% van de
bomen waren de loten gegeten. (Heptner en Nasimowitsch 1967)
Herfst_en_Voorjaar
De voeding in deze seizoenen heeft een overgangskarakter. In deze
perioden blijven bomen en heesters een belangrijke rol spelen. Van
verschillende bomen wordt de schors gegeten zoals vanlijsterbes,
vogelkers, populier en wilg. (Heptner en Nasimowitsch 1967). In het
voorjaar worden relatief veel zeggen gegeten. In het Augustow Forest,
Polen, wordt in de herfst heide en rode bosbes gegeten. (Morow 1976).
In Grimsö, Zweden, vormen bomen en heesters in oktober de minder
heid in het menu, nl. 37,6%. (Cederlund 1980)
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Heptner (1966) komt met de volgende gegevens over de hoeveel
heid voedsel die een eland per dag eet:
Een elandstier eet in de winter 9 kg per etmaal (luchtdroog).
De elandkoe en het kalf eten resp. 6 en 5 kg per etmaal. In Alaska
eet een eland van 550 kg gemiddeld door het jaar heen ca. 16 kg
per 24 uur (luchtdroog). In verse toestand eet de eland in de zomer
30 tot 40 kg per etmaal en in de winter bedraagt dit 15 tot 20 kg
per 24 uur.
Heptner en Nasimowitsch (1967) komen met het volgende overzicht
zomer

30 - 50 kg/dag
15 20 kg/dag

stieren
koeien en jonge dieren

herfst

15 - 20 kg/dag
6 - 12 kg/dag

geen dikke sneeuwlaag
wel een dikke sneeuwlaag

voorjaar

ca. 10 kg

Nyström (1980) konstateerde dat de dagelijkse consumptie vari
eerde tussen de 2 en 14 kg droge stof. Volgens hem is het droge
stof gehalte van houtige planten ca. 50%.
Morow (1976) schrijft dat een elandkoe in de winter 19,5 kg/dag
aan verse uitlopers eet; elandstieren 16 kg/dag en kalveren 17 kg/dag.
Wolf (1978) maakt de opmerking dat elanden 5 kg/dag aan houten
delen van de wilg eten.
Het effekt van 'browsing' op bomen en heesters hangt af van het
seizoen, frequentie van aantasting, leeftijd van de plant en ex
terne faktoren zoals vruchtbaarheid van de grond en weerstomstandig
heden. (Peek e.a. 1976)
Acer L, Betula papyrifera, Corybus avellana en Salix spp. kunnen
er tegen dat 50% van de in dat jaar gegroeide twijgen worden opge
geten. Over een periode van 6 jaar was er geen merkbaar effekte te
konstateren op de produktie. Populus tremula kan ook goed tegen
'browse' maar Sorbus aucuparia verdraagt geen herhaalde zware 'browse'.
(Peek e.a. 1976)
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4.3. Specifieke voedselbestanddelen
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste planten die door
elanden worden gegeten, besproken. Dit gebeurt in een vrije
willekeurige volgorde.

Er. worden veel wilgesoorten door elanden gegeten. Deze soor
ten zijn o.a. Salix cinerea, S. caprea (Morow 1976), S. geyeriana,
S. wolfii (McMillan 1953), S. aurita, S. migricans en
S. pentandra (Westman 1958). Er is geen specifieke voorkeur voor
een bepaalde wilgesoort gekonstateerd. {Westman 1958)
Elanden hebben een sterke voorkeur voor wilgen en die worden
dan ook het hele jaar door gegeten. (Heptner en Nasimowitsch 1967)
Andere auteurs, o.a. Cederlund (1980) en Westman (1958), bevestigen
deze voorkeur voor wilgen.
Heptner en Nasimowitsch (1967) merken op dat elanden vooral het
blad en de schors van de wilgen eten. McMillan (1953) schrijft dat
elanden de bladeren en twijgen van wilgen eten. Cederlund (1980J
beweert dat elanden in het groeiseizoen, lente en zomer, vooral de
bladeren eten en dat 's winters twijgen op het menu staan.
Dorn (1970) is het er mee eens dat in de zomer vooral de bladeren
worden gegeten. Morow (1976) konstateerde dat van S. cinerea de
bladeren en de twijgen en van S. caprea àlleen de bladeren worden
gegeten. Davis en LeResche (1973) noemen zowel bladeren, bast als
twijgen.
Als wilgen ruim voorradig zijn, vormen deze bomen een groot deel
van het menu. Zo besteedt de eland in Yellowstone Park, U.S.A., 88%
van zijn voedselopname-tijd aàn het eten van wilgen, zie tabel 1,
(McMillan 1953). In de Galatin Mountains, Montana, U.S.A., vormen
wilgen, samen met rode kornoelje, wilde kers en peellijsterbes
65% van het menu. (Stevens 1970) In Z.W. Montana komen wilgen in
overvloed voor. Het menu bestaat 's zomers dan ook voor het groot
ste deel uit wilgen. 's Winters is het aandeel van de wilgen kleiner,

zie tabel 2. {Dorn 1970) Volgens Knorre, geciteerd door
Heptner en Nasimowitsch {1967) bestaat het menu van de Petschora
eland voor 10,5% uit wilgen.
In gebieden waar wilgen minder voorkomen, worden ze logischer
wijs ook minder gegeten, maar vaak is het wel zo dat de wilgen in
zulke gebieden voor bijna 100% worden benut. In Grimsö, Zweden,
vormen wilgen 13,9% van het totale bosareaal; desondanks bestaat
het menu van de eland voor 10% uit wilgen. {Cederlund 1980)
In het Boden burk National Forest, Zweden, beslaan wilgen 0,4% van
het bosareaal en daarvan wordt 0,3% 1 affected by moose 1 • {Mark
gren 1969). Het laatste percentage is uitgedrukt als percentage
van het totale bosareaal. Dus vrijwel alle wilgen waren 1 affected
by moose'. De populatiedichtheid bedraagt in dat gebied 5 à 6
elanden per 1000 ha. In La Vérendrye Park, Quebec, bestaat het
menu voor 13% uit wilgen {zie tabel 3), terwijl de wilg maar
2,7% van het bosareaal beslaat. Van al deze wilgen was 45%
'affected by moose 1 • {Joyal 1980)
Westman (1958) heeft in verschillende gebieden in Zweden on
derzoek gedaan naar de mate van aantasting van de bomen door elan
den. Voor wilgen kwam Westman met de volgende cijfers. In Ebbegärde
besloeg de wilg 7,7% van het bosareaal en daarvan was 5,6% aange
tast. Dit laatste percentage is weer uitgedrukt als percentage van
het totale bosareaal. Verder in dit hoofdstuk wordt dit ook steeds
gedaan. In de volgende gebieden waren de percentages resp. :
Näversjö 9,8 (7,3), Karlsby 1,1 (0,8), Halleberg 2,3 (2,3), Hunne
berg 1,1 (1,1) en in Skinnehatteberg 17,3 (13,3). De populatiedicht
heden in deze gebieden zijn resp. 3, 8, 14, 22, 31 en 12 elanden per
1000 ha bos.
Benutting van de eetbare delen van de wilg ligt rond de 45%
{Wolf 1978). Als gevolg van vraat ontstaan er bij wilgen meerdere
stammen. Deze aangevreten bomen produceren meer twijgen dan niet
aangevreten bomen.
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Echter, als ze voortdurend worden aangevreten, gaat het wilgen
bestand op den duur achteruit, hetgeen niet een kwestie van één
jaar maar van verscheidene jaren. (Wolf 1978). In de Galatin Moun
tains, Montana, U.S.A., werd de konditie van de wilgen vastgesteld.
In het jaar 1965 was dit het resultaat: 63% van de bomen was
1
heavily hedged' en 55% was 'decadent' en in 1967 was het resultaat
als volgt: 87% 'heavily hedged' and 77% 'decadent'. (Sande 1970)
Hjelford e.a. {1982) hebben de verteerbaarheid van o.a. wi)qe
takken onderzocht, en wel van takken van resp. 2, 4, 6, 8, en 10 mm
dik. De verteerbaarheid van deze takken lag tussen de 50,4% en 29,3%
Pinus_stlvestris
De Pinus sylvestris heeft een middelmatige preferentie. (Hjel
ford e.a. 1982). De Pinus sylvestris is in de U.S.S.R. in de winter
een belangrijke voedselbrorr (Heptner en Nasimowitsch 1967). De naal
den van de Pinus sylvestris worden graag gegeten, minder graag als
die naalden ouder zijn dan 25 jaar. (Heptner en Nasimowitsch 1967).
Volgens Heptner (1966) worden de uitlopers van deze bomen ook graag
gegeten. Volgens Cederlund (1980} eten elanden de naalden, de epi
dermis van de takken, de bast en de uitlopers van deze boom.
In Augustow Forest, Polen, speelt de Prunus sylvestris een belang
rijke rol in het menu van de eland. (Morow 1976). In de herfst be
staat het menu daar voor 51,6% en in de winter voor 92,6% uit ge
noemde bomen. (zie tabel 4.) In Grimsö, Zweden, werd de Pinus syl
vestris ook veel gegegeten, vooral tussen november en mei. In fe
bruari is vastgesteld dat 55% van de pensinhoud uit Pinus sylves
tris bestaat. In juni - augustus bedraagt dit percentage minder dan
2%. (Cederlund 1980}.
Volgens Curry-Lindahl (1961} wordt de Pinus sylvestris sterk be
schadigd door elanden. Het woord schade betekent hier waarschijnlijk
dat deze bomen verloren gaan voor de houtproduktie.
In het door Markgren (1969) bestudeerd gebied, het Boden burk
National Forest, met een populatiedichtheid van 5 à 6 elanden per
1000 ha werd 38% van de Pinus sylvestris aangetast, waarvan 19%

sterk beschadigd was. Volgens een schatting van de auteur gaat
uiteindelijk 9% verloren. Westman (1958) heeft de schade aan jonge
Pinus sylvestris onderzocht. In Karlsby werd 57% van Pinus sylves
tris door elanden aangetast en daarvan gaat uiteindelijk 30% verloren.
Dit verloren gaan slaat op het verloren gaan voor de houtproduktie.
Opgemerkt moet worden dat dit deels gekompenseerd wordt doordat ook
kunstmatige dunningen noodzakelijk zijn voor houtproduktie. In
Halleberg werd 64% van Pinus sylvestris aangetast en daarvan gaat
uiteindelijk 26% verloren.
Voor Skinneskatteberg waren de percentages resp. 83 en 49, voor
Ebbegärde resp. 37 en 21 en voor Naversjö was dat 28 en 10. De aan
getaste bomen waren allemaal jonger dan 20 jaar.
Het aantal exemplaren van Pinus sylvestris, 20 jaar en jonger,
per eland, in de verschillende gebieden bedraagt, in ha:
Karlsby 5,5 / in Halleberg 6,0 / in Skinneskatteberg 6,9 /
in Ebbegärde 28,3 en in Naversjö 25,0.
Westman (1958) schrijft dat de mate van beschadiging aan de Pinus
sylvestris minder wordt naarmate er meer ander elandvoedsel aanwezig
is.
Sorbus_aucuearia
Volgens Westman (1958) en Heptner en Nasimowitsch (1967) eten
elanden graag Sorbus aucuparia, volgens Nyström (1980J relatief veel
en volgens Hjelford geniet deze boomsoort grote preferentie.
Curry en Lindahl (1961) zeggen dat elanden de takken en bladeren
graag in hun menu opnemen.
In het door Markgren (1969) bestudeerd gebied, het Boden burk
National Forest met elandenpopulatie van 5 ä 6 per 1000 ha, beslaat
Sorbus aucuparia 6,6% van het bosareal; 6,3% werd 'affected by moose•.
In Ebbegärde zijn deze cijfers resp. 5,8 en 3,4%, in Näversjö 10,0
en 6,7%, in Karlsby 1,8 en 1,1%, in Halleberg 2,4 en 2,4%, in Hunne
berg 0,4 en 0,3% en in Skinneskatteberg 1,1 en 1,0%. De populatie
dichtheden in de resp. gebieden zijn 3, 8, 14, 22, 31 en 12 elanden
per 1000 ha bos. (Westman 1958)
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Hjelford {1982) heeft de verteerbaarheid van takken van Sorbus
aucuparia onderzocht. De takken waren resp. 2, 4, 6, 8 en :10 mn
dik en de verteerbaarheid van deze takken lag tussen de 45,5 en
27,7%.
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Populus tremula wordt door elanden graag gegeten. {Curry-Lindahl
1961). Volgens Nyström {1980) kan de Populus tremula als hoofdvoed
sel dienen. Op Newfoundland vormt de Populus tremula een belangrijk
deel van het menu. {Pimplot 1953). Volgens Dzieciolowski {1974)
heeft de Populus tremula niet de voorkeur ten opzichte van bijvoor
beeld wilgen. In het Augustow Forest vormt de Populus tremula naast
de berk en de grove den een belangrijk voedselbestanddeel. {Morow
1976)
In Grimsö, Zweden, werd het gehele jaar door vrijwel geen Populus
tremula gegeten, behalve in december en januari, en dan relatief
veel. (Cederlund 1980)
Volgens Cederlund (1980) eten elanden de twijgen de bast en de
knoppen van de Populus tremula.
In het Boden burk National Forest, Zweden, (populatiedichtheid
5 à 6 elanden per 1000 ha) vormt de Populus tremula 2,1% van het
bosareaal. Vrijwel alle Populus tremula worden 1 affected by moose 1 ,
{Markgren 1969)
In Ebbegärde, Näversjö, Karlsby, Halleberg, Hunneberg en Skinnes
katteberg vormden Populus tremula resp. 6,2, 15,5, 0,6, 0,1, 0,1 en
0,5% van het bosareaal en er werd resp. 4,5, 9,3, 0,3, 0,1, 0,1 en
0,4% 'affected by moose 1 • Zie voor de populatiedichtheden het stuk
bij Sorbus aucuparia. {Westman 1958)
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Betula_see-

Er worden door elanden verschillende soorten berken gegeten,
o.a. Betula verrucosa, B. pubescens, B. pendula, B. papyrifera
en B. nana.
Betula spp. worden relatief veel gegeten. (Heptner en Nasimo
witsch 1967 en Nystrtlm 1980). In Newfoundland zijn de Betula spp.
vrij belangrijk. (Pimplot 1953). Volgens Hjelford (1982) hebben
Betula spp. een lage preferentie.
In het groeiseizoen worden vrijwel alleen de bladeren gegeten
en buiten het groeiseizoen worden vrijwel alleen de twijgen gege
ten. (Cederlund 1980). Davis en LeResche (1973) konstateerden ook
dat de elanden voornamelijk de bladeren en twijgen van de Betula
spp. aten.
In Grirnsö, Zweden, worden gedurende het gehele jaar Betula spp.
gegeten, maar vooral van juni tot september. Het menu bestaat dan
voor 26,8 tot 47% uit berkeblad. Van januari tot mei varieerde
dat van 13,5 tot 16,8%. In deze tijd worden voornamelijk de twij
gen gegeten. Tussen oktober en december is het percentage Betula
spp. in het menu lager dan 6,6%. (Cederlund 1980). In het door
Davis en LeResche (1973) bestudeerde gebied bestaat het menu voor
49 tot 65% uit berkeblad.
In het Boden burk National Park, Zweden, beslaan de Betulà spp.
4,7% van het bosareaal. Er wordt 4,1% 1 affected by moose 1 • De po
pulatiedichtheid bedraagt in dit gebied 5 a 6 elanden per 1000 ha.
(Markgren 1969). In Ebbegärde beslaan de Betula spp. 10,2% van het
bosareaal. Er wordt 3,5% 'affected by moose 1 • In Näversjö, Karlsby,
Halleberg, Hunneberg en Skinneskatteberg zijn deze percentages resp.
33,2 (4,2) , 3,5 (2,1) , 14,5 (14,4) , 12,8 (12,6) , en 3,7 (3,4)
Hjelford (1982) heeft de verteerbaarheid van berketakken onder
zocht. De dikte van de takken varieerde tussen de 2 en 10 mm. De
verteerbaarheid van de 2 mm dikke takken was 21,8% en die van 10 mm
8�8%.
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Junieerus_communis
In de winter wordt de Juniperus communis graag gegeten. (Curry
Lindahl 1961, Heptner en Nasimowitsch 1967). Maar andere auteurs
0zieciolowski (1974) en Morow (1976) schrijven dat de Juniperus
communis een 2e rangs voedsel is. Dzieciolowski voegt er aan toe
dat vooral in de zomer deze boom laag gewaardeerd wordt.
In Grimsö, Zweden, wordt de Juniperus communis het gehele jaar
door gegeten en vormt ca. 4% van het menu. Hier worden vooral de
naalden gegeten. (Cederlund 1980). Volgens Morow (1976) worden ook
de uitlopers, en volgens Heptner en Nasimowitsch (1967) ook de
vruchten gegeten.
In het door Markgren (1969) bestudeerd gebied vormt de Juni
perus communis 6,3% van het bosareaal en er werd 6,1% 'affected
by moose'. De populatiedichtheid bedraagt 5 à 6 elanden per 1000 ha.
Westman (1958) kwam tot de volgende cijfers :
in Ebbergärde 5,6% (0,2%), in Näversjö 17,1% (2,4%), in Karlsby
17,3% (13,3%), in Halleberg 1,0% (1,0%), in Hunneberg 1,2% (1,1%)
en in Skinneskatteberg 1,4% (1,4%). Zie voor populatiedichtheden
bij Sorbus aucuparia.
Vaccinium_SQQ
Vooral de soorten Vaccinium myrtillus, V. vitis idaea en V.
ulniginosum worden door elanden gegeten. Vooral V. vitas idaea
wordt hoog gewaardeerd en wordt het gehele jaar door gegeten. In
september/oktober wordt V. myrtillus graag gegeten. (Davis en
LeResche 1973)
Gedurende het groeiseizoen worden de bladeren en de twijgen
en in de periode augustus tot november worden ook de bessen gege
ten. (Cederlund 1980J,
In Gallatin Mountains, Montana, U.S.A., vormt Vaccinium spp.
in de herfst net hoofdvoedsel samen met subalpine 1 vegetatie.
1
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In Grimsö, Zweden, vonnt Vaccinium spp. in april 36,8% van het
menu en van augustus tot oktober varieert dat tussen de 10,1 en
20,9%. (Cederlund 1980}

Ç�r��-�Em!
Volgens Davis en LeResche (1973} wordt Carex spp. van april
tot december hoog gewaardeerd door elanden. In de Shiguli bergen,
U.S.S.R., worden vooral in het voorjaar, naast kruidachtigen, ook
vrij veel zeggen gegeten. (Heptner en Nasimowitsch 1967). In
Grimsö, Zweden, vonnt Carex spp. minder dan 4% van het menu.
Wateq;!lanten
Waterplanten worden vooral in juni, juli en augustus gegeten.
Elanden eten deze planten vöör de bloei of vóör de zaadvonning.
Het is moeilijk vast te stellen hoeveel waterplanten er worden
gegeten, maar elanden eten ze graag.*
Als voorbeeld moge dienen : Caltha palustris, Ranunculus sep
tentrionalis, Equisetum spp. Potamogeton spp., Nuphar variegatum,
Sparganium angustifolium, Ultricularia vulgaris en Myriophyllum spp.

* Volgens Peek e.a. (1976} vormen, indien aanwezig, waterplanten in
juni een belangrijk bestanddeel van het menu. Dit konstateerde
hij in N.O. Minnesota, U.S.A.
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Tabel 1
Zomerdieet van de eland in Yellowstone Park, U.S.A.
(McMi llan 1953)
% van de totale
voedselo pnametijd
Wilgen
Salix geyeriana
Sali X Wolfii

88,5

Waterplanten
Heteranthera dubia
Myriophyllium sp
Potamogeton alpinus
P.
pectinatus
Ultricularia vulgaris
Chara sp.

9,3

Grassen
Agrostis hiemalis
Agropyron sp.
Deschampsia cespitosa
Glyceria panciflora
Bromus ciliatus
Melica bulbosa
Phleum alpinum

1,6

Kruidachtigen
Fragora americana
Heracleum lanatum
Potenti11a sp.

0,5

Andere planten
Carex sp
Equisetum hiemale

0,1
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Tabel 2
In Z.W. Montana, U.S.A., gebruikte de eland de volgende
bomensoorten. De hoeveelheid gebruikte bomen is uitgedrukt
in% van het totale gebruik. (Dorn 1970)

zomer
Betula glandulosa
Salix bebbiana
Sa 1 ix geyeriana
Salix myrtiTlifolia
Salix planifolia
Salix wolfii
Kruidachtigen

11,8

2,6
9,6

58,l

6,7
0,1
1,5

winter
0,7
15,4
10,5
25,0
24,2
2,5
20,05

35

Tabel 3
Het wintermenu van de eland in La Vérendrye Park, Quebec.
(Joyal 1976)
Food eaten %
Browse units
Acer spicatum
Salix spp.
Abies balsamea
Corylus cornuta
Acer rubrum
Prunus pensylvania
Viburnum alnifolium
Populus tremula
Betula papyrifera
Sorbus americana
Acer pensylvanicum

40,8
13,6
7,9
rl ,8
7,7
6,9
4,8
4, 1
2,8
2,3
0,8

Dry weight
53,9
9,5
13,0
1,0
7,5
7,0
4,0
3,5
1,0
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Tabel 5
Het menu van de eland in N.O. Minnesota, U.S.A.
{Peek e.a. 1976)
oktober-december
% v.h. dieet
Balsam fir (Picea)
Mountain maple {Acer)
Juneberries
White birch {Betula papyrifera)
Beaked hazel {Corylus avellana)
Red osier (Cornus stolinifera)
Quacking aspen (Populus tremula)
Pin cherry
Mountain oak {Sorbus aucuparia)
Willows {Salix spp.)
Andere soorten

1,6
1,2
4,3
2,6
15,5
18,6
6,5
6,1
3,6
32,9
7,1

januari -apri 1
% v.h. dieet
10,8
5�2
. 5,0
8,1
19,7
8,3
10,6
3,2
3,9
20,6
4,6
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Tabel 4
Het menu van de eland in het Augustow Forest, Polen,
(Dzieciolowski 1975).
In gewichtspercentage van de pensinhoud.
Herfst (september-november)

Winter (december-februari)

Pinus sylvestris
Salix cinerea
Populus tremula
Betula:'pubescens
Ca11 una vu1 garis
frangula alnus
Tilia cordata
Vaccini urn vitas idaea
Quercus robur
Grassen en russen

Pinus sylvestris
Betula pubescens
Salix cinerea
Populus tremula
Frangula alnus
Olt-lergheesters

51,6
8,0
7,8
6,9
6,2
5,1
4,6
3,5
1,0
1,0

92,6
3,2
1,6
1,2
0,7
0,6
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5. GEDRAG
5.1. Sociaal gedrag
Het sociale gedrag van de eland verschilt van seizoen tot sei
zoen. In de winter en in het voorjaar vormen ze niet sterk gebon
den groepjes. Deze groepen worden in september gevonnd. (Hauge en
Keith 1981). Dit valt dus samen met de bronst. De gemengde paren
die dan gevormd zijn blijven soms bestaan. Naast de stier en de koe
is het mogelijk dat dit groepje aangevuld wordt met een kalf dat in
dat jaar geboren is. (Heptner en Nasimowitsch 1969). Deze groepjes
kunnen ook groter zijn dan 2 ä 3 dieren. Volgens Geist (1963) is er
geen duidelijke hiërarchie in de groepjes, maar volgens Heptner en
Nasimowitsch (1967) is er wel een leiderschap. Deze berust meestal
bij een oudere elandkoe.
De gemiddelde grootte van zo'n groep is ongeveer 2,1. (Hauge en
Keith 1981). Volgens De Vos (1958) ligt de grootte van zo'n groep
meestal tussen de 2 en 4 dieren. De grootste groep die door Hauge
en Keith (1981) is waargenomen, bestond uit acht dieren. Heptner en
Nasimowitsch (1967) maken ook melding van zulke grote groepen. Zij
hebben groepen van 15 dieren waargenomen. De grootte van de groep
hangt samen met de populatiedichtheid. Een grote populatiedichtheid
heeft grote groepen tot gevolg. (Heptner en Nasimowitsch 1967).
Zo'n groep is meestal samengesteld uit één of soms twee stieren met
één of meerdere koeien. {Geist 1963). Uit waarnemingen van Hauge en
Keith blijkt dat 35% van de groepen uit stieren en koeien bestonden.
In deze groepen werden 1- en 2-jarige stieren het minst aangetroffen.
(Hauge en Keith 1981). Elanden die net zijn verstoten door hun moe
der vannen vaak een aparte groep. (Heptner en Nasimowitsch 1967).
Elanden met één of meerdere kalveren blijven meestal gedurende het
hele jaar alleen. (Geist 1963, Hauge en Keith 1981). Oude eland
stieren zijn ook gedurende het hele jaar alleen.
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Van april tot december treedt vrijwel geen groepsvorming op.
(Hauge en Keith 1981). De gemiddelde grootte van stiergroepen is
dan 1,1 en van koeiengroepen 1,6. Van de geobserveerde stieren was
88% alleen. Van alle geobserveerde elandkoeien was 54% alleen en
had 32% een kalf. (Hauge en Keith 1981)
In Alaska, Kenai Peninsula, is er groepsvorming gekonstateerd
van juli tot november. (Peek. LeResche en Stevens 1974). De grootte
van de groepen varieerde van 2 tot 12 dieren. In Montana en Minne
sota trad van april tot november vrijwel geen groepsvorming op.
(Peek. LeResche en Stevens 1974)
Op open plekken met veel voedsel worden wel elanden samen gezien,
maar zij vormen meestal geen groep. (De Vos 1958)
In de zomer ziet men vaak elandkoeien met een kalf en met een
kalf van het jaar daarvoor lopen. (Heptner en Nasimowitsch 1967).
Het kalf heeft in het begin van zijn leven een sterke sociale bin
ding met zijn moeder; het blijft vlak achter haar lopen. Vlak na de
geboorte blijven moeder en kalf op dezelfde plek, daarna wordt het
gebied waar ze rondzwerven groter. Wanneer het kalf neiging vertoont
om op onderzoek uit te gaan, haalt de moeder hèt direkt terug.
In deze tijd verjaagt de moeder niet alleen andere elanden uit
haar woongebied, maar ook andere grote dieren zoals herten en paar
den. (Spectrum Dierenencyclopedie)
Als het dier aan z'n lot wordt overgelaten volgt het kalf elk
hert, paard of mens die het tegenkomt.
Tijdens de bronst blijft het kalf nog bij de moeder. De volgende
lente, als het nieuwe kalf geboren is, blijft het oude kalf in de
buurt van de moeder. De moeder tolereert het oude kalf dan slechts
aan de rand van haar woongebied. In het daaropvolgende bronstseizoen
wordt het oude kalf, dan 1,5 jaar oud, verjaagd.
Als het Ralf van het mannelijk geslacht is, wordt het verdreven
door de stier; is het van het vrouwelijk geslacht, dan doet de moeder
het. In beide gevallen wordt het gedaan vanuit het oogpunt van kon
kurrentie. (Spectrum Dierenencyclopedie)

�
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5.2. De trek
Elanden blijven meestal in een bepaald gebied, behalve in de
bronsttijd en in het voorjaar. De voorjaarstrek komt niet in elk
gebied voor. (Heptner en Nasimowitsch 1967) In vele gevallen blij
ven de elanden gedurende het gehele jaar in een bepaald gebied.
De voornaamste reden om weg te trekken is de dikte van de sneeuw
laag; als deze dikker wordt dan ca. 90 cm kan de eland zich niet
efficiënt meer voortbewegen. Ze trekken dan weg naar gebieden met
minder sneeuw. Andere redenen om weg te trekken waren : populatie
grootte, aanwezigheid van roofdieren, slechte kwaliteit van het
voedsel en beperkte kwantiteit van het voedsel. Ook insekten schij
nen een grote invloed op de trek te hebben. (Heptner en Nasimowitsch
1967).
Elanden trekken dikwijls langs dezelfde route. Deze route ligt
vaak op de grens van twee landschapstypen, dit is om van beide land
schapstypen de voordelen te gebruiken. (Heptner en Nasimowitsch 1967)
Vaak keren elanden terug naar hun oorspronkelijke gebied. (Kraft 1964)
Uit waarnemingen van Hauge en Keith (1981) blijkt dat in Alberta,
U.S.A., 76% van de geobserveerde elanden wegtrokken. De trek vond
meestal plaats tussen zomer en winter. Van de elanden die wegtrokken,
trok 38% verder weg dan 20 km en 62% trok gemiddeld zo'n 6 km weg.
De reden van het wegtrekken was de dikte van de sneeuwlaag.
5.3. Het territorium
Elanden hebben een sterke binding met het gebied waar ze geboren
zijn en ze brengen dan ook daar meestal hun eerste ley�nsjaren door.
In de zomer is het individuele territorium groter dan in de winter.
Voor zover bekend wordt het territorium niet verdedigd, maar het
schijnt dat elanden wel een kritische afstand hebben. (Geist 1963)
In de bronsttijd hebben elanden wel een verdedigd territorium,
maar dat is niet groot.
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Vlak v6ör en vlak nà de geboorte van een kalf heeft de eland
koe ook een verdedigd territorium.
De eland koe verdedigt het terri.toriurn dan niet a11 een tegen an
dere elanden, maar�ook tegen andere grote dieren, zoals paarden en
herten. (Heptner en Nasimowitsch 1967�.Spectrum Dierenencyclopedie).
Dit verdedigd gebied is niet zo groot, de juiste grootte is niet
bekend.
Volwassen dieren zonder kalveren leven in een gebied met een
straal van 1,5 km. Voor elanden met kalveren is deze straal ca.
0,8 km. (Heptner en Nasimowitsch). In de bronsttijd leven de paren
in een gebied van 100 à 200 ha, (Heptner en Nasimowitsch), maar
zoals eerder gezegd, het verdedigd territorium is maar klein.
Wanneer er een dikke sneeuwlaag ligt, leven de elanden vaak in
een yard 1 Dit is een woongebied van 100 à 200 ha, Waartn 4 à 6
tot maximaal 10 elanden leven. Deze 'yard 1 ligt meestal op een be
schutte plaats en in dit gebied wordt door de elanden de sneeuw
platgetrapt. Dit gebied wordt omgeven door hoge bomen en veel strui
ken die als voedsel dienen. Is het voedsel op, dan trekken ze weer
verder. (Heptner en Nasimowitsch 1967, Spectrum Dierenencyclopedie)
1
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5.4. De dagelijkse aktiviteit
Van het smelten van de sneeuw tot het eind van het voorjaar zijn
elanden dag en nacht aktief. (Heptner en Nasimowitsch 1967). Door
deze auteurs is tevens in juni vastgesteld dat elanden gedurende 24
uur 9 aktiviteits en 10 rustperiodes hadden. De rustperiodes vulden
42% van de tijd en zodoende werd 58% van de tijd aktief besteed.
De opgaande zon veroorzaakt de eerste aktiviteit. (Geist 1963)
De twee volgende aktiviteitspieken worden veroorzaakt door zoeken
naar voedsel. De avondpiek loopt synchroon met de duisternis.
(Geist 1963)
In de zomer wordt 90% van de tijd dat de elanden aktief zijn, be
steed aan het zoeken naar en het eten van voedsel. In de zomer zijn
ze minder lang aktief dan in de winter. (Geist 1963) Volgens Derniston,
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geciteerd door Geist, begint de aktiviteitsperiode één uur voor
zonsopgang. Maar volgens Geist (1963) zijn de dieren dag en nacht
aktief. Van Doorn (1975) bevestigt dit. Tussen de aktieve periodes
nemen de elanden 2 à 3 uur rust. Tijdens deze rustperiode herkauwt
de eland zijn voedsel. (Grzimek 1975)
5.5. Reakties op verstoringen
Kalveren reageren vrij rustig op verstoringen en blijven bij de
moeder staan. Het kalf is tot op ca. 20 m te benaderen. (Geist 1963)
Eénjarige dieren zijn soms vrij tam. (Geist 1963)
Een elandkoe zal enige tijd na de geboorte van een kalf agressief
reageren op verstoringen. De elandkoe reageert dan zowel agressief
op mensen als op grote dieren. (Spectrum Dierenencyclopedie)
Na verstoring gaan de volwassen dieren meestal op de vlucht. De
eland heeft geen stille vlucht en ze vluchten niet ver. Ze gaan soms,
voordat ze wegvluchten, met hun achterbenen tegen elkaar staan en u�
rineren tegen hun kniegewrichten. Tijdens hun vlucht stoppen ze af
en toe en kijken dan om. (Geist 1963). Volgens Grzimek (1975) hebben
ze echter wél een stille vlucht.
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6. DE VOORTPLANTING
6.1. De bronst
Het begin van de bronst hangt af van de klimatólogische omstan
digheden. In Pruisen valt het hoogtepunt van de bronst rond 8 sep
tember, maar in Zweden valt dat tussen eind september en begin okto
ber. In het algemeen begint het bronstseizoen in het zuiden eerder.
Het hele bronstseizoen duurt ca. 1,5 ä 2 maanden. (Markgren 1969)
Het vegen van de geweien kondigt het begin van het seizoen aan.
Tevens maken elandstieren ondiepe kuilen waarin ze urineren.
(Markgren 1969). De kuilen worden gemaakt op plaatsen waar eland
koeien geurineerd hebben. Van deze plaats roept de bronstige koe de
elandstier. De paring vindt meestal plaats in de omgeving van deze
kuilen. (C. van Doorn 1975)
Het vegen en kuilen maken wordt door de stieren gedurende het
hele bronstseizoen gedaan. De funktionele betekenis van het maken
van de kuilen door de stieren is niet bekend; waarschijnlijk doen
ze dat om hun aanwezigheid kenbaar te maken en tevens geven ze hier
mee aan dat ze bereid zijn om te vechten.
Het vechten tussen konkurrerende stieren neemt meestal geen
serieuze vormen aan. (Kraft 1964). Volgens Heptner en Nasimowitsch
(1967) vallen bij deze gevechten soms doden. Ook Grzimek {1975) maakt
melding van gevechten met dodelijke afloop voor één of beide dieren.Tijdens het bronstseizoen zwerft de stier rond op zoek naar vrou
welijke soortgenoten. Tijdens dit zwerven laten ze een bronstroep
horen. Het is niet zeker of deze roep bedoeld is om vrouwelijke soort
genoten te roepen of als uitdaging voor andere stieren. (Markgren
1969)
In het bronstseizoen eten de elandstieren nauwelijks, waardoor
ze sterk vermageren. De gewichtsafname bedraagt 20 à 27%. (Heptner
en Nasimowitsch 1967)
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De elandstier is meestal monogaam. (Heptner en Nasimowitsch 1967,
Markgren 1969). Dit wil niet zeggen dat de elandstier geen andere
elandkoeien dekt. De stier blijft alleen bij de koe als ze in de
oestrus is.
Volgens Heptner en Nasimowitsch (1967) vormen elanden in het
bronstseizoen de volgende groepjes
1 stier en 1 koe (50%)
1 koe met 2 stieren (30%)
1 koe met meer dan 2 stieren (10%)
1 stier met meerdere koeien (10%)
De elandkoe is gedurende het bronstseizoen 2 à 3 keer in haar
oestrus. Wanneer ze eenmaal gedekt is, is ze niet meer paringsbereid.
(Markgren 1969). Waarschijnlijk is dit slechts het geval wanneer de
dekking geleid heeft tot conceptie. Dat is namelijk bij veel dier
soorten de preciese gang van zaken. (mond. med. G. Poortinga)
Als de stier een koe gevonden heeft, gaat de stier vlak achter de
koe lopen. Soms ruikt of likt de stier aan genitaliën van de koe.
Af en toe legt de stier zijn kop op de romp van de koe, waarna de
stier de koe probeert te bestijgen. De elandkoe gaat er meestal op
dat moment op een drafje vandoor, waarna ze pas na� 20 m stopt.
Als de stier de koe weer ingehaald heeft, begint het weer van voor
af aan. Dit gedrag wordt 7 à 12 dagen volgehouden. In deze tijd is
de elandkoe maar één dag paringsbereid. (Markgren 1969)
6.2. Het kalven
De draagtijd van de eland varieert tussen de 226 en 244 dagen.
Het kalf wordt meestal tussen mei en eind juni geboren. (Heptner en
Nasimowitsch 1967, Kraft 1964, Markgren 1969). De piék in Zweden
valt tussen 20 mei en 10 juni.
De geboorte van het kalf kan zowel overdag als 1 s nachts gebeuren.
(C. van Doorn 1975). Op de dag van de geboorte zoekt de elandkoe een
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rustig en beschut plekje op. In het begin van de geboorte, als de
weeën niet zo sterk zijn, blijft de eland staan; als de weeën
sterker worden gaat ze liggen. Deze weeën duren ca. een half uur.
Als er een tweeling wordt geboren is er een korte pauze tussen
de twee geboortes. De eigenlijke geboorte duurt ca. 15 minuten.
Na de geboorte blijft de elandkoe ca. 2 uur rusten, in deze periode
komt de nageboorte los. Deze wordt meestal opgegeten. (Heptner en
Nasimowitsch 1967, Markgren 1969)
Het kalf blijft 1 à 2 dagen liggen op de plek waar het geboren is,
ofschoon het 10 à 15 minuten na de geboorte al kan staan. (Heptner
en Nasimowitsch 1967). Het kalf drinkt in deze dagen liggend.(Markgren)
Het kalf blijft 1 à 1½ jaar bij de moeder en het is na ca. 16 maanden geslachtsrijp. De eland is echter pas op 5 à 6-jarige leeftijd
volledig volwassen.
Volgens A. Kraft (1964) worden er meestal eenlingen geboren. Uit
zijn studie blijkt dat er 94% eenlingen en 6% tweelingen worden ge
boren. Dit is in tegenstelling tot dat wat andere auteurs beweren,
geciteerd door A. Kraft (1964), namelijk dat éénjarige elandkoeien
een eenling en oudere koeien meestal een tweeling krijgen. Volgens
A. Kraft (1964) is dit echter alleen gekonstateerd bij elanden die
in gevangenschap verkeerden.
De vruchtbaarheid van een eland is niet konstant, en afhankelijk
van de volgende faktoren: populatiedichtheid, struktuur van de po
pulatiekwantiteit, kwaliteit van het voedsel, het voorkomen van roof
dieren en de leeftijd van de elanden. (Heptner en Nasimowitsch 1967)
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6.3. Groei en ontwikkeling
Tien ä vtjftien minuten na de geboorte kan het kalf al lopen,
zij het met moeite. Na drie dagen is het in staat om zijn moeder
te volgen. (Heptner en Nasimowitsch 1967)
De eerste zeven dagen blijft het kalf in de buurt van zijn ge
boorteplaats. Bij gevaar drukt het kalf zich in het gras of ver
schuilt zich onder een struik. (Heptner en Nasimowitsch 1967)
Het kalf wordt ca. 4 maanden gezoogd. Tegen het einde van de
zoogtijd wordt de moeder bronstig; is dit niet het geval, dan
wordt het kalf langer gezoogd. (Van Doorn 1975, Heptner en Nasimo
witsch 1967)
Het kalf drinkt 0,5 tot 1 liter melk per dag, later wordt dat
1,5 tot 2 liter per dag. (Heptner en Nasimowitsch 1967)
Als het kalf 14 dagen oud is, knabbelt het al aan takken.
(Van Doorn 1975). Na 2 maanden eet het kalf al vast voedsel en na
3 maanden vormt groenvoer het hoofdvoedsel. (Heptner en Nasimowitsch
1967)
Het gewicht van een kalf ligt, vlak na de geboorte, tussen de
10 en 15 kg. (Peterson 1974). In het begin groeit een elandkalf per
dag zo'n 200 ä 300 gram en tegen het eind van de groei loopt dit
tegen de 900 à 1000 gram per dag. (Heptner en Nasimowitsch 1967).
Na 6 maanden weegt het kalf ca. 125 kg. Op deze leeftijd komt de
groei voorlopig tot stilstand. Deze groeistilstand valt samen met
de winter.
In de lente, het kalf is dan ca. 1 jaar oud, begint het kalf weer
te groeien. Dit groeien gebeurt zeer snel, bij gedomesticeerde elan
den kan de groei zo'n 2000 gram per dag bedragen. Deze sterke groei
heeft tot gevolg dat de eland binnen een half jaar 140 kg in gewicht
toeneemt. Een elandkoe bereikt haar maximale gewicht op 6 à 7-jarige
leeftijd, een elandstier op 11 à 12-jarige leeftijd. (Heptner en
Nasimowitsch 1967)

J
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Volgens Heptner en Nasimowitsch (1967) is de elandkoe, als
de voedselomstandigheden gunstig zijn, op 1,5 jarige leeftijd voor
het eerst bronstig. Markgren (1969) konstateerde dat in sommige ge
bieden elandkoeien pas op 2,5 jarige leeftijd voor het eerst bron
stig werden en in andere streken was dat op 1,5 jarige leeftijd.
Over het algemeen zijn de oudere koeien vruchtbaarder.dan jonge
koeien. (Peterson 1974)
Elandstieren zijn op 1,5 jarige leeftijd geslachtstrijp. Echter,
onder natuurlijke omstandigheden dekken deze dieren zelden, vanwege de dominantie van de oudere stieren over de jongere bij het paren.
(Heptner en Nasimowitsch 1967, Markgren 1969, Peterson 1974)
· Elandkoeien zijn het meest vruchtbaar op 5 à 6-jarige leeftijd en
elandstieren zijn dat op 10 à 11 jarige leeftijd. (Heptner en Nasi
mowitsch 1967, Markgren 1969)
Elanden kunnen ongeveer 20 jaar oud worden. In de vrije natuur
wordt deze leeftijd zelden bereikt. De oudste eland die waargenomen
is, was 27 jaar oud. (Peterson 1974)
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7. P0PULATIEDICHTHEID, P0PULATIESTRUKTUUR
EN V0EDSELK0NKURRENTEN
7.1. Populatiedichtheid en voedselkonkurrenten
Het aantal elanden dat een gebied kan herbergen is afhankelijk
van vele faktoren, waarvan de kwaliteit van de wintervoeding één
van de belangrijkste is. De winterdraagkracht van een vegetatie is
sterk bepalend voor de populatiedichtheid. In natuurlijke gebieden
is de dichtheid gemiddeld 1 à 2 per 1000 ha bos, soms 4 tot 10,
maar zelden meer. De dichtheid neemt toe naarmate men meer zuid
waarts gaat. In gemengd bos en loofbos kunnen hoge dichtheden voor
komen. De dichtheden zijn laag in het midden en noorden van de
Taiga.
Alleen gebieden waar de klimax (in dit geval wordt bedoeld het
stadium van bos met een oudere gesloten boomlaag zoals die voor
kan komen in bossen met extreme klimaatsgordels en in produktie
bossen) nog niet is bereikt, hebben voldoende wintervoer om een
hoge elandenpopulatie te handhaven. (Heptner en Nasimowitsch 1967).
Zo komen in 0ntario, Canada, de meeste elanden voor op brandvlakten
met boomopslag tot 15 jaar oud (tot ca. 16 elanden per 1000 ha).
Bij oudere vlakten neemt het aantal behoorlijk af. (16-30 jaar,
8 elanden per 1000 ha; 31-45 jaar, 4 elanden per 1000 ha;
ouder dan 45 jaar, 1 eland per 1000 ha).
Normaal voor Canada is een dichtheid van 4 tot 8 elanden per 1000 ha.
De eerste jaren na de brand of kap is er echter alleen in de zomer
voldoende voedsel. Pas als bomen zoals populier, berk, wilg en den
redelijk ontwikkeld zijn, kunnen elanden hier gedurende het hele
jaar voldoende voedsel vinden. Tot 10 ä 20 jaar blijven het dan goe
de gebieden, daarna neemt dit weer af doordat er weer minder voedsel
voor de winter aanwezig is. (Heptner en Nasimowitsch 1967}
In de grootste deelstaat van de U.S.S. R., de R.S.F.S.R., waar
ook de grootste oppervlakte bos aanwezig is, is de dichtheid van de
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elanden van 1950 tot 1963 gestegen van 0,25 tot 0,51 eland per
1000 ha bos. In sommige delen, zoals bijvoorbeeld het gebied
Pskow en de A.S.S.R. is de dichtheid echter veel hoger. (Hier
kwamen in 1963 resp. 9,2 en 8,7 elanden voor per 1000 ha bos)
In het gebied rond Moskou kwamen in 1961 7 elanden per 1000 ha
bos voor, maar dit werd vanwege vermeende beschadiging aan het
(produktie?)bos teruggebracht tot 3,4 eland per 1000 ha. In
het gebied rond Leningrad kwamen in 1963 6,6 elanden per 1000 ha
voor. In sommige staats- en natuurreservaten in Rusland komen
dichtheden voor tot 30 elanden per 1000 ha, wat echter wel het
meervoudige van de russische norm is. (Heptner en Nasimowitsch
1967)
De schade aan de bossen in de U.S.S.R. valt mee wanneer per
eland 25 ha jong dennenbos {tot 20 jaar) aanwezig is. Wanneer dit
slechts 7 a IO ha is, wordt vrij veel schade aangericht en heeft
na 3 à 4 winters tot 90% van alle bomen 1 browse 1 -schade en sterft
10% van deze bomen. Nog 60% van het oorspronkelijke bos is dan
als hout bruikbaar. (Heptner en Nasimowitsch 1967)
Ook Westman (1958) bevestigt dit, naarmate er minder jong hout
is in het bos ontstaat er meer schade door elanden.
In sommige gebieden in Zweden waa_r 30 elanden per 1000 ha voor
komen wordt 80% van de dennen beschadigd en gaat 10 tot 50%
hiervan dood. (Heptner en Nasimowitsch 1967). In Halleberg en Hunne
berg, Zweden, komen resp. 22 en 31 elanden voor per 1000 ha bos maar
hier is relatief veel jong bos (tot 20 jaar oud) en zijn veel open
plekken in het bos aanwezig. In Ebbegärde, Zweden, zijn er slechts
3 elanden per 1000 ha bos, maar hier is relatief weinig jong bos.
(Westman 1958)
Markgren (1969) maakt melding van 12 elanden per 1000 ha in Ma
lingsbo Forest in Zweden.
Gemengd bos schijnt sterker te worden beschadigd dan bos dat al
leen uit n aaldhout bestaat. (Heptner en Nasimowitsch 1967)
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Bij een grotere populatiedichtheid ontstaat er meer spanning
in de populatie en worden verschillende selektieve faktoren werk
zaam. De levensverwachting wordt dan lager en er worden meer zwakke
kalveren geboren. Doordat er minder voedsel aanwezig is, gaan de
dieren zich slechter ontwikkelen. De dieren worden later geslachts
rijp en het blijkt dat er minder koeien drachtig worden. De kans op
ziekten wordt groter, waardoor meer dieren vroegtijdig zullen ster
ven. Door deze sterfte daalt het aantal elanden sterk. Ook zullen
vele dieren uit zo'n gebied emigreren, waardoor het aantal elanden
nog verder daalt. Zo kunnen enorme schommelingen ontstaan in gebie
den waar weinig predatoren zijn en weinig wordt gejaagd. (Heptner
en Nasimowitsch 1967). Ook Van de Veen (1981) schrijft hierover.
Hij beschrijft de toestand op Isle Royale, waar de elandpopulatie
zeer sterk schommelde. In 10 jaar groeide de populatie hier van
1000 stuks naar 3000 stuks, werd getroffen door ziekten, plagen en
ondervoeding en viel terug op het oude niveau. Na de komst van de
wolven bleef de voorjaarsstand op ca. 600 elanden gehandhaafd.
(Van de Veen 1981)
Als konkurrenten van elanden kunnen vele planteneters optreden.
Het edelhert kan in droge gebieden een belangrijke konkurrent zijn.
In gebieden met hoogteverschillen of grote natte gedeelten zal dit
minder spelen, de eland is dan in het voordeel. (pers.med. V. Veen)
Het edelhert is echter minder kritisch wat betreft voedselsamenstel
ling en is dan ook in droge gebieden in het voordeel. Het damhert
eet veel ondergroei en vermindert de hoeveelheid van de kruidlaag,
zodat ook deze hertesoort als konkurrent kan optreden.
Net als elanden eten bisamratten waterplanten; in gebieden waar
elanden voor een belangrijk deel op waterplanten zijn aangewezen,
kan deze diersoort dus een beperking opleveren.
Loof- en houtetende insekten kunnen natuurlijk ook als konkurrent
van de éland optreden.
Bevers kunnen met elanden konkurreren, op hun beurt vernielen e
landen ook vaak beverholen waarna ze zich te goed doen aan de twij
gen van door bevers gevelde bomen. (Heptner en Nasimowitsch 1967)
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Deze intraspecifieke .konkurrentie kan echter niet los gezien worden
van haar tegenpool, de intraspecifieke facilitatie zodat het netto
effekt moeilijk te schatten is.
7.2. Populatiestruktuur
Volgens Heptner en Nasimowitsch (1967) is de verhouding tussen
mannelijke en vrouwelijke kalveren 1:1. Soms worden er meer stiertjes
geboren.
Vooral gedurende de eerste maanden na de geboorte treedt relatief
veel sterfte op. De mate van sterfte hangt af van het aantal roof
dieren in het gebied. Gedurende de winter daalt dit tot 7 à 20%.
(Heptner en Nasimowitsch 1967)
De koe/kalfverhouding verschilt sterk per streek en per jaar. In
Kenaî, Alaska, was de verhouding 100:44, in Montana 100:45 ·(Peek,
LeResche en Stevens 1974), in Rochester, Alberta varieerde de verhou
ding tussen 100:140 en 100:78. (Rolley en Keith 1980)
De verhouding tussen volwassen elandstieren en elandkoeien, onder
natuurlijke omstandigheden, is 1:1. (Heptner en Nasimowitsch 1967)
In Kenaî, Alaska, was deze verhouding 20:100. (Peek, LeResche en
Stevens 1974). Dit komt omdat daar een beperkte jacht is op eland
koeien en een onbeperkte op elandstieren. In Montana was de verhou
ding wel 1:1. (Peek e.a. 1974)
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In Petschora-Ilytsch, een natuurgebied, was de populatie
struktuur als volgt: {Heptner en Nasimowitsch 1967)
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Van de populatie bestaat 15 - 25% uit kalveren.
In de leeftijdsklasse van 4,5 tot 5,5 jaar stierven de minste
dieren, nl. 5,2%. De grootste sterfte werd gekonstateerd in de
leeftijdsklasse van een half jaar (nl. 30 tot 50%). In de leeftijds
klasse van 6,5 jaar en ouder neemt de sterfte weer aanzienlijk toe.
De samenstelling van de elandenpopulatie in Montana is als
volgt :
(Sande 1970)
50% elandkoeien
27% kalveren
23% elandstieren
In New-Foundland (Pimplot 1953) was de sexratio 1:1.
Gedurende de studie werden 276 elandkoeien, 101 kalveren en
113 jaarlingen waargenomen.
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8. ZIEKTEN EN PARASIETEN
Over ziekten van elanden is vrij weinig bekend. Heptner en
Nasimowitsch (1967) noemen wel enige ziekten en parasieten.
Miltvuur, dat soms het karakter van een epizoötie kan aan
nemen, komt veel voor bij de m iddenloop van de Wolga en in West
Siberië.
In het midder'1 van de vijftiger jaren kwam mond- en klauwzeer
o.a. voor in het gebied rond Leningrad en in West-Siberië.
Aan het eind van de dertiger jaren,kwamen drie gevallen van
karbonkel voor in het bos van Busuluk.
Elanden zijn ook vatbaar voor runderpest.
In de vijftiger jaren kwam in Petschora veel pasteurellosis
voor, hiervoor zijn elanden zeer vatbaar. Het vermoeden bestaat
dat dit ook de doodsoorzaak is van vele elanden in het gebied rond
Novosibirsk in de tweede helft van de vijftiger jaren.
Bij amerikaanse elanden komen ook runderbrucellose, tuberculose,
ziekten van adenwegen, actinomycose, arthritis en kwaadaardige
gezwellen voor.
In gevangenschap gaan elanden ook wel eens dood aan necrotische
stomatitis, wat wordt veroorzaakt door actinomyces necrophorus.
Ook rabiës kan elanden treffen.
In Canada en de U.S.A. komt een 'elandziekte' voor met als hoofd
symptomen : het verliezen van de angst voor mensen, weinig bewegen,
onzekere bewegingen, traagheid, gehele of gedeeltelijke blindheid,
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verlamming en tenslotte de dood. Het is niet duidelijk of het om
een bacterie of een virus gaat.
Op een elandenboerderij in het Petschora-Ilytsch natuurreservaat
komen vaak maag-darmstoornissen voor bij kalveren. Dit hangt waar
schijnlijk samen met het feit dat de voeding die ze onder natuur
lijke omstandigheden krijgen, verschilt van de voeding die ze hier
krijgen.
Pasgeboren kalveren hebben vaak last van colibacteriën en long
ontsteking.
In de pens van elanden komen veel infusie-diertjes voor. In
Paläarktis zijn bij de elanden 38 soorten parasiterende wormen ge
vonden; deze behoorden tot 16 families en 3 klassen (29 soorten
nematoden, 5 soorten cestoden en 4 soorten trematoden). Voor sommige
soorten is de eland van grote waarde, zoals Ostertagia antipini,
Spiculopteragia alcis, Varestrongylus alces en twee Nematodirella
soorten. Een deel van de parasieten komt in het gehele verspreidings
gebied van de eland voor en een deel slechts in een gedeelte.
Op één geologisch punt hebben de elanden gewoonlijk last van niet
meer dan 10 à 12 soorten.
Zonder een zeer grondig onderzoek vindt men doorgaans geen in
wendige parasieten. Vele van deze parasieten komen ook bij huisdieren
voor. Doorgaans zijn deze parasieten niet zo belangrijk, maar in ge
bieden met een grote populatiedichtheid en vele huisdieren zou het
wel eens een probleem kunnen zijn.
Verder hebben elanden last van parasitaire diptera zoals de horzel
soort Cephenomyca ulrichii; levende larven hiervan bevinden zich ook
in de neusgaten. Ook de made van Pharyngomia picta, die ook andere
hoefdieren lastigvalt, kan voor de eland vervelend zijn. (Heptner en
Nasimowitsch 1967)
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9.

VOOR ELANDEN GESCHIKTE BIOTOPEN IN NEDERLAND
EN EVENTUELE HERINTRODUKTIE

Uit het voorgaande is gebleken dat elanden in vele typen bos
leven. Alleen bossen bestaande uit een uniform gesloten laag oudere
bomen en zonder ondergroei zijn ongeschikt als leefmilieu.
Het milieu wordt voor de eland geschikter naarmate de diverse
mogelijke struktuurfasen of successiefasen beter ontwikkeld zijn.
{Cowan e.a. 1950) Dit kan zowel betrekking hebben op het natuurlijke
mozaïek van vervalfase via pionierfase tot de fase van rijpe geslo
ten boomlaag, alsook op het kunstmatige mozaïek in produktiebossen,
vertegenwoordigd door bijvoorbeeld de kapvlakte en de diverse jaar
klassen in het zogenaamde 'Normale systeem•.
Planterbossen zullen in dit opzicht een minder geschikt milieu
vormen aangezien hier door het bijna konstant handhaven van een
gesloten boomlaag de biomassa van de kruidlaag gering blijft.
Samenvattend kunnen we als richtlijn aangeven dat een bos met een
enigszins mozaïekachtige struktuur al gauw voldoet aan de eisen van
de eland. De draagkracht van een bos voor een elandenpopulatie wordt
echter groter naarmate de vegetatiekundige verscheidenheid groter
is, de leeftijdsklasse van bomen van 1 tot 25 jaar beter vertegenwoor
digd is, er meer soorten deel uitmaken van de boomlaag en het aaneen
gesloten oppervlak groter is.
Er zijn drie bovengrenzen aan de grootte van de populatie aan te
geven :
1) Het niveau waarop vanuit houtteeltkundig oogpunt gesproken kan
worden van schade door overbegrazing.
2) Het niveau waarop vanuit natuurtechnisch oogpunt kan worden
gesproken van overbegrazing.
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In sommige van deze bossen bestaan beheersproblemen, voorname
lijk het dichtgroeien met houtopslag vormt een probleem. Gebieden
als de Weerribben, de Wieden, de Oostvaardersplassen en de Oude
Venen groeien dicht door wilgen-, berken- en elzenopslag. De eland
heeft een grote voorkeur voor deze boomsoorten en zou hier dus
uitkomst kunnen bieden. Onzes inziens zou het daarom nuttig zijn
om als proef in de Weerribben enkele elanden uit te zetten. Het
lijkt ons dan het meest logisch hiervoor een eland te nemen van
een europese ondersoort, het liefst de Pruisische eland uit Polen
of in de tweede plaats de Scandinavische eland. Er zou dan kunnen
worden bestudeerd of elanden inderdaad aan de verwachtingen voldoen
en wilgen-, elzen en berkenopslag tegengain en eventueel plaatselijk
terugdringen, of elanden het desbetreffende gebied verlaten en of
er problemen met het verkeer te verwachten zijn. De Weerribben heb
ben t.o.v. de andere gebieden de volgende voordelen : er is weinig
verkeer, geen last van agrarische enclaves in het gebied. (pers.
med. Drs. F.W.M. Vera) en het wordt in de toekomst een nationaal
park. Van groot belang is ook dat het gebied omgeven is door voor
elanden ongeschikt terrein, waardoor voor elanden de neiging om uit
het gebied weg te trekken kleiner is.
De Weerribben
De Weerribben bestaat uit een 2960 ha groot vergraven veengebied.
Uitgeveende petgaten worden afgewisseld door ribben 1 Ook zijn er
grotere percelen met vergraven veen aanwezig. In petgaten zijn ve
getaties aanwezig van fonteinkruidgemeenschappen tot riet- en matten
biesgezelschappen. Er zijn verlande en onverlande petgaten aanwezig
met krabbescheergezelschappen en trilvenen. Kultuurgraslanden,�s�hraa1landen en ruigten wisselen elkaar af. In de verlande delen en op de
legakkers ontstaat een broekbosgezelschap. (Handboek Natuurmonumenten
1980)
1

•
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In een gebied als de Weerribben zouden volgens Dr. H.E. v.d.
Veen (pers. med.) enkele tientallen tot misschien een honderdtal
elanden kunnen worden uitgezet. Volgens Drs. F.W.M. Vera (pers.
med.} kunnen zich in dit gebied misschien wel 150 elanden handha
ven. Deze aantallen zijn aanzienlijk hoger dan in vele andere na
tuurgebieden aangezien het groeiseizoen in Nederland langer is
dan in noorderlijker en continentaler streken en hierdoor de
produktie hoger is.
Dr. H.E. v.d. Veen (pers. med.} verwacht dat de eland in dit
gebied wilgenopslag voorkomt en ruimtelijke strukturen bevordert.
_ De eland heeft nl. voorkeursplekken om te eten waardoor plaatsen
ontstaan waar de wilgen niet groter worden dan ca. 80 cm en
plaatsen waar de houtopslag onaangeroerd blijft. Ook Drs. F.W.M.
Vera verwacht een fixering of een eventuele terugdringing van de
bosontwikkelîng. (pers. med.)
Volgens Dr. H.E. v.d. Veen (pers. med) is het niet nodig rond
een gebied als de Weerribben hekken te plaatsen wanneer hier elan
den worden uitgezet, daar de eland over het algemeen in zijn woon
gebied blijft. Ook naar onze mening is de kans klein, bij regulatie
van de populatiegrootte beneden het maximum, dat de eland dit ge
bied verlaat omdat hij graag overwintert in wilgenbos en hier
1
s zomers graag verblijft vanwege z'n voedselvoorkeur {wilgen).
Als er eventueel enige problemen zouden ontstaan zou een hoog
voltage schrikdraad met laag ampèrage (geleidt tot 40 km zonder
lekkage of spanningsverlies) uitkomst kunnen bieden. In het natuur
park Lelystad staat om het terrein waar de elanden lopen, een hek
van 1.70 m hoogte; dit hek bestaat uit schapegaas tot een hoogte van
ca. 1.10 m en een dwarslat ter hoogte van 1.80 m. ·waarschijnlijk is
daarom een schrikdraad op 1.50 m of 1.70 m. hoogte, aangevuld met
een stroomloze onderdraad voldoende voor elanden.
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9.1. Kosten
Artis, Amsterdam, heeft enkele keren elanden gekocht van de
dierentuin in Helsinki. Ongeveer 5 jaar geleden werd één eland
ver�cheept naar Amsterdam. De kosten voor het dier inklusief
transport waren ca. f 5.000,--. In 1979 heeft Artis n og twee
elanden vanuit die dierentuin hierheen gebracht; de kosten
voor deze twee éénjarige dieren bedroegen f 9.700,-- totaal.
Vervoer vond per vliegtuig plaats. Het is nodig de dieren te be
geleiden wanneer ze per schip worden vervoerd aangezien de reis
dan enige dagen duurt. (pers. med. Mevr. Koning, diergaarde
Artis). Wanneer men uitgaat van een groter transport zullen de
kosten per dier aanmerkelijk dalen.
Het is niet aan te raden dieren uit dierentuinen te nemen,
hoewel we alle waardering hebben voor de deskundige wijze waarop
men in dierentuinen elanden onder zeer kunstnatige omstandigheden
weet te houden; het blijven probleemdieren vanwege hun selektieve
voedingswijze. De konditie van dieren uit diergaarden is derhalve
gering en de genetische basis is vaak smal.
Kwalitatief hoogwaardig uitgangsmateriaal zal in de toekomst
veel problemen voorkomen.
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bijlage 1.

Plantensoorten
die
door
elanden
worden
gegeten.

Soort
Abies alba

Nederlandse naam
Sparresoort

Bron
26

Deel v.h. jaar
zomer

balsamea
Ab
Abies lassiocarpa

s parresoort
Sparresoort

19,20,29
35

winter
herfst
winter
lente

Esdoorn

Acer spp

Acer
Acer
Acer
Acer

35

abrum

Acer

plantanoiides
rubrum
saccharinum
spicatum

Achil

Witte esdoorn

boralis

Acorus calamus

19

z.o. Montana

I n sommige gebie
den graag gegeten.
7/12% pensinhoud
2/10% pensinhoud
Z.O.Montana

20

New-Foundland.

21,30

40% v/h menu.
La Verendrye Park,
Quebec.
Belangrijke soort
op New-Foundland.
Soms gegeten in
Alaska.
Wordt graag gegeten

• juni/sept.

5
Eêhte kalmoes

winter
lente

Opmerkingen
Naalden in pensinhoud. ( Polen)
New-Foundland.
20/60% pensinhoud
2/12% pensinhoud
2/10% pensinhoud

, 19

°'
-..J

soort

Nederlandse naam

Aegopodium poda- ··
Zevenblad
graria
Plaatzwammen
Agriniceae
Agrimonia eupatoria
�grostis hyemalis

Bron

18,19
19
26

Deel v.h. jaar

zomer

Graag gegeten.

zomer

Soms.
Soms in P olen.

25

zomer

Agrostis vulgaris

Gewoon struisgras

5,19

zomer/hele jaar

Alismo plantago
aquatica

waterweegbree

5,18, 19

mei

Alnus çrispa

Ï'.

5,31

hele jaar

Alnus glutinosa

Zwarte els

2,10,19,26

zomer

Allium

Alnus rugosa
Alnus incana
Grauwe els
Alemanchier alnifolia
Alemanchier bar-

tramina
Andidromeda poli-

folia

31
19

35

winter,
lente

20
5

Opmerkingen

Gegeten in Yellowstone-park.
Wordt soms vrij
veel gegeten.
Graag gegeten.

Vrij belangrijk.

New-Foundland.
Geringe betekenis,

bladeren en twijgen worden gegeten.
In New-Foundland.

Geringe betekenis.
17/35% v.h. dieet

14/30% v.h. dieet
Z.O. Montana
Vrij belangrijk in
New-Foundland

hele jaar

Graag gegeten.

soort
archanAnge
gelica
Berberis repens

Nederlandse naam
Engelwortel

Betula spp

Berk

Bron
19

t

Betula glandulosa
Betula lutea
Betula nana

Dwergberk

2, 5, 8,10,19,
20,21,26,27,
31
8
31
2, 5,19

Betula paperifera

Papierberk

5,21,31

Betula pendula
Betula pubescens

Zachte berk

Betula vernicosa
Boletaceae
Boletus edulis

Deel v.h. jaar

20
9,10,26,27

hele jaar
winter
he

jaar

he

jaar

hele jaar

26,27
19
Eekhoorntjesbrood

5,19

juni/sept.

Opmerkingen
Graag gegeten.
2/60% v.d. pensin�
houd,Z.O.Montana.
Groeiseizoen.
Bladeren en takken
worden gegeten.
In New-Foundland.
Vooral de J bladeren
minder graag gegeten
dan andere berkesoor�
ten.
Belangrijk voedsel
in Alaska en New
Foundland.
preferentie.
In verschillende
streken.
Alleen de bladeren.
gegeten in som
mige gebieden.
Graag gegeten,
Alaska
O'I
ID

soort
Boletus rufus

Nederlandse naam

Bron
16,19

Deel v.h. jaar
juni/sept.

Boletus scaber

Berkeboleet

5,19

juni/sept.

25

zomer
zomer
winter

Bromus ciliatus
Bupleurum aureum
Bryonia

Doo.rvvas
Heggerank

18,19
19

Calla palustris
Calamagrostis
silvatica

Slangewortel

18;19
16,19

Calluna vulgaris

struikheide

Caltha palustris
Dotterbloem
Campanula latifolia
Caragana arbores�
E.rvvtenboompje
eens
Carex spp
zegge

Opmerkingen
Graag gegeten,
Alaska.
Graag gegeten,
Alaska.
Regelmatig gege
ten, Yellowstone
Park.
Graag gegeten.
Bij tekort aan
voedsel belangrijk.
Graag gegeten.

zomer;
in Alaska
he
jaar

Wordt soms gege
ten.

2,10,26

hele jaar

18,19
19
19

augustus

Winter niet zo veel
(matig gewaardeerd)
Graag gegeten.

2,5,16,25

zomer

Geringe betekenis.
In alaska van
april-december
-..J
0

Bron
10

Deel v.h. jaar
hele jaar

Chamaedophne calye
culata
Smalbladig wilChamanaerion augustofolium
genroosje
Chara spp
Chosemia nacrolepsis
Cicuta mackenzicana

5

juni-sept.

2,19

zomer

25
19
5

winter
hele jaar

Cirsium
cladama spp

Vederdistel

19
5

hele jaar

Camarum pallustre
corus canadensis
cornus stolonifera

Waterbezie
Canadese kornoelje

2,iS,19
5
31,35

Corydal:is

Helmbloem

5

juni/sept.

corylus avellana
crepis

Hazelaar
Streepzaad

10,19,26
18,19

hele jaar

soo rt
Carpinus betulus

Nederlandse naam
Haagbeuk

mei/okt.
winter
lente

Opmerkingen
Hoog gewaardeerd
lente,matig in de
rest v.h. jaar
veel gegeten.
Regelmatig gegeten.
Soms gegeten.
Veel gegeten
Alaska.
Graag gegeten.
Veel gegeten in
Alaska.
Graag gegeten.
Soms, Alaska.
13/20% pensinhoud
8/10% pensinhoud
Z.O. Montana
Soms gegeten.
Alaska.
Geringe betekenis.
Graag gegeten.

soort.
Deschampsia cespi.:.;,
tosa
Deschamsia flexuosa
Diervillia midden
dorfiana
Drosera spp
Dryopteris dilatata
Elymus glaucus
Empetrum nigrum
Epibolium antus
tibolium
Equisetum spp
Erigeron aeris
Eriophorum angustifolium
Evonymus verrucosa
Evonymus aeropaeus
Festuca gigantea

Nederlandse naam
Ruwe smele

Bron
19,25

Deel v.h. jaar
zomer

Opmerkingen
Vrij veel gegeten.

Bochtige smele

2

hele jaar

Kleine hoeveelheden.

19

winter

2

juni/aug.
hele jaar

Zonnedauw
Kraaihèide
Wilgeroosje
Paardestaart
Fijnstraal
Wollegras of
Veenpluis
Kardinaalsmuts
zwenkgras

Filupendula ulmaria Moerasspirea
Frangula alnus
Vuilboom of
sporkehout
Frangoria americana

5

25

Alaska.

5,18

herfst
juli/aug.

2,5,18,19,25
5
2,5

meà:/juni
juni/sept.
april/december

19
26

zomer

19

zomer

2,19
10,26

zomer
hele jaar

Regelmatig gegeten.
Soms gegeten.
Zeer graag gege
ten.
Graag gegeten.
Soms gegeten.
Veel gegeten,
Alaska.
Graag gegeten.
o. 5% v.h. menu,
Polen.
Soms zeer veel gege
ten.
Vrij veel gegeten.
Matig gewaardeerd.

25

zomer

Soms gegeten.

2

Bron
10,19,26

Deel v.h. jaar
jaar
he

Geranium viscossiimum
Geyereria panciflora
Heracleum spp
Bereklauw
Heracleum lanatum
Heteranthera dubia
Juncus
Rus
Juniperus communis Jeneverbes
Larix
Ledum pallustre
Moerasrozemarijn

2
25
25
25
25
2
2,10,19,26
19
2,5,10

zomer
zomer

Linnaea borealis
Lonicera
Kamperfoelie
Lupinus spp
Luzula spp
Veldbies
Lycopodium annotinum
Lysimachia thysiMoeraswederik
flora
Matricaria matri
Kamille
carioides

5
18,19
5
2,5,25
5
18

soort
Fraxinus excelsior

Nederlandse naam
Es

5

he

jaar

juni/sept.
juli/aug.
april/okt.
mei/okt.
juni/sept.

Opmerkingen
Alleen bladeren
matig gewaardeerd.
Soms gegeten.
Soms gegeten.
Regelmatig gegeten.
Soms gegeten.
Regelmatig gegeten.
Soms gegeten.
zie tekst.
Zelden gegeten.
Lente hoog, rest
v.h. jaar laag ge
waardeerd.
Alaska soms gegeten.
Geringe betekenis.
Veel gegeten.
Soms gegeten.
Soms gegeten.
Graag gegeten.
Soms gegeten.

--..J

w

Bron
18,19

Deel v.h. jaar
augustus

Opmerkingen
Graag gegeten.

25
2
2,5,7,19

zomer
lente
mei/aug.

Regelmatig gegeten.
Weinig gegeten.
Graag gegeten.

Nederlandse naam
soort
Matteuccia struthipteris
Melica bulbosa
Melanpyrum spp
Menyanthus trifo
Waterdrieblad
liata·
Molinia caerulea
Pijpestrootje
Morchella spp

26
5

Mycellis muralis
Myrica gale

26
2,31

Gagel

Myriophyllum spica- Veldkruid
turn
Nardsania frigida
Nuphar lutea
Gele plomp
Nymphaea alba
Waterlelie
Oxycoccus microcarpus
oxycoccus quadripedalus
Peltigera spp

25

Soms gegeten.
Veel gegeten .in
Alaska.
Weinig gegeten.
Vrij belangrijk in
New-Foundland.
Graag gegeten.

19
5,18,19
18,19
5

hele jaar

Graag gegeten.
Graag gegeten.
Graag gegeten.
Soms gegeten.

10

lente

Soms gegeten.

5

hele jaar

Veel gegeten in
Alaska.

juni/sept
zomer

soort
Phleum aJ.pinum
Phleum pratense
Picea spp

Nederlandse naam
Thimotheegras
Spar

Picea excelsa
Picea glauca
Pinus sylvestris

Witte spar
Grove den

Pirus communis
Peer
Pleurozium scheberi Mos
Poa
Beemdgras
Polemonium acuJacobsladder
tiflorum
Polystichum breunii Niervaren of
Mannetjesvaren
Populus tremula
Ratelpopulier

Potamogeton spp
Potentilla
Prunus padus

Fonteinkruid
Ganzerik
Vogelkers

Bron
25
2,20
18,19

Deel v.h. jaar

10,26

herfst

5
2,19,10,20

hele jaar
hele jaar

26,37
10

2
18,19,25

hele jaar
zomer

Opmerkingen
Regelmatig gegeten.
Soms gegeten.
Alleen bij voedselschaarste.
Matig gewaardeerd,
alleen naalden.
Soms gegeten.
Zie tekst.
Hoog gewaardeerd.
Kleine hoeveelheid.
Vrij veel gegeten.
Soms gegeten.

5

juni/augo

5

hele jaar

2,5,8,10,19,
27,31,35,37

hele jaar

Zie tekst.

5,25

mei/juni
juni/aug.
winter

Vrij veel gegeten.
Soms gegeten.
Soms veel gegeten.

2,5
2,19

�

\JI

Soort
Nederlandse naam
Prunus pennsylvania
Prunus virginiana

Bron
20,29
35

Pseudo menziesii
Douglasspar
Pteridium aquilinurn Adelaarsvaren

35
2,19

Pyrola secunda
Quercus robur
Ranunculus spp

5

Zomereik
Boterbloem

10,19,26
5,19

Rhamnus

Wegedoorn

19

Rhododéndron
Ribes glandulosum
Rosa acialaris
Rosa majalis
Rubes chamaemcrus
Rubes idaeus
Rumex spp
Sagittaria spp
Salix spp

Alpenroos

19

Roos
Hondsroos
Braambes
Framboos
Zuring
Pijlkruid
Wilg

5

Salix aui ta

Geoorde wilg

5

19
5

2,5,20
18,19
18,19
2,5,19,25,
31,35,37
37

Deel v.h. jaar
herfst
winter
herfst/winter
zomer
mei/okt.
hele jaar
juni/sept.

winter
juni/aug.
hele jaar
juni/aug
juni/aug.
hele jaar

Opmerkingen
Belangrijk.
7/25% pensinhoud
16/30% pensinhoud
Tot 30% pensinhoud.
Graag door jonge
elanden gegeten.
Soms gegeten.
Matig gewaardeerd.
Sommige soorten
graag gegeten.
Graag gegeten,
ook de vruchten.
Soms wintervoedsel.
Soms gegeten.
Ook vruchten.
Soms gegeten.
Hoog gewaardeerd
Graag gegeten.
Graag gegeten.
Zie tekst.

hele jaar

°'

-..J

soort
salix bebbiana

Nederlandse naam

Bron

Deel v.h. jaar
hele jaar

salix caprea

Waterwilg

10,19,20,
26,37
10,26, 37
8,24
8
37
8
7,25
31
10
10

hele jaar

Grauwe wilg
Salix cinerea
Salix geyeriana
Salix myrtillifolia
Salix nigricans
Salix planifolia
Salix petandra
Sal±x wolfji
Sambucus pubens
Sarothamnus scoparius
"' :""=. "J,... �...., .., ...
.
"''f)·•:"'

Sélenium sylvestris
Senecio spp
Solidago multiradiata
Sorbus americana
sorbus aucuparia
Spirea
Sphagnum perilosum
Stellaria crassifo.:.
lia

Kruiskruid
Gulden roede
Am.lijsterbes
Wilde lijsterbes
sterremuur

8

hele jaar
hele jaar
hele jaar
hele jaar
zomer/winter
hele jaar
zomer/winter
herfst
winter/zomer

Opmerkingen
15,4% pensinhoud
winter, z.o Montana

Soms gegeten.
Hoog gewaardeerd.

19
5,35
5

juni/sept.
juni/sept.

Graag gegeten.
Vrij veel gegeten.
Soms gegeten.

19,20,31
2,10,19,27,29
5,18,19
5
5

hele jaar
hele jaar
juni/aug.
hele jaar
juni/sept.

Hoge preferentie.
Z
tekst.
Weinig gegeten.
Soms gegeten.
Soms gegeten.
-.J
-.J

Nederlandse naam
soort
streptopus amplexfolius
Taraxacum officina- Paardeloem
le
Taxus canadensis
Taxus cuspidata
Thuja occidentalis
Tilia
Tilia cordata
Trichorum alpinum
Trifolium pratense
Tsuga canadensis
Typha latifolia
Ulmaceae
Utricularia vulgaris
Umblliferae
Vaccinium spp

oostaziatische
taxus
Levensboom
Linde
Kleinbladige linde

Rode klaver
Hemlockspar
Lisdodde
Iep
Gewoon blaasjes·.-·kruid

5

Deel v.h. jaar
juni/sept.

gegeten.

2,18
31
19

winter

19
19
10,26

hele jaar

5

april/dec.

20
19
18,
19
25
19
35

Opmerkingen
Soms gegeten.

winter

Belangrijk na bladva1 in New-Foundland
Wintervoer.
Veel gegeten.
Geringe betekenis.
Middelmatig
gewaardeerd.
Belangrijk (Alaska)
Belangrijk (Alaska)
gegeten.
Geringe betekenis.

lmatig gegeten.
zomer
herfst
lente

16/75% pensinhoud.
4/20% pensinhoud.
z.O.Montana

-..J
0::,

Soort
Nederlandse naam
Vaccinium caespitosum
Vaccinium myrtillus Blauwe bosbes
Vaccinium uligino- Rijsbes
sum
Vaccinium vitasRode bosbes
ideae
Viburnum tribbum
Wikke
Vicia

Bron
5
2,8,10
2,5,10

Deel
hele
hele
hele

2,5,19,26

hele jaar

31
19

v.h. jaar
jaar
jaar
jaar

Opmerkingen
Soms gegeten.
Hoog gewaardeerd.
Matig gewaardeerd.
Hoog gewaardeerd.
New-Foundland.
In sommige gebieden graag gegeten.

'°

--.J
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bijlage

In de Weerribben voorkomende plantensoorten dié door
elanden worden gegeten.
Soort

Ned. naam

Voorkomen

Bron

Acorus calamus

Echte kalmoes

Alisma plantagoaquatica

Waterweegbree

Alnus glutinosa

Zwarte els

Angelica sylvestris

Gewone engelwortel

Betula pubescens

Zachte berk

veel

1, 2

Betula verrucosa

Ruwe, harde of
zandberk

veel

2

Caltha palustris

Dotterbloem

Carex spp

Zegge

Channaenerion
angustifolium

Smalbladig
wilgeroosje

1

Circium

Vederdistel

1

Drosera rotundifolia

Ronde zonnedauw

Epilobium
angustifolium

Wilgeroosje

Eriopherum
angustifolium

Veenpluis

Festica orina

Schapegras

1

Filipendula ulmare

Moerasspirea

1

Frangula alnus

Vuilboom/
sporkehout

Heracleum

Berekl auw

veel

l, 2*

1

veel

1, 2
1

1

veel

veel

1, 2

l, 2

eigen
waarneming
vrij
veel

vrij
veel

1, 2

1, 2

eigen
waarneming

2.

Ned. naam

Soort

Voorkomen

Bron

veel

1, 2

Juncus spp

Rus

Lonicera

Kamperfoelie

eigen
waarneming

Luzula multiflora

Veelbloemige
veldbies

1

Lysimachia thyrisiflora

Moeraswederik

1

Menyanthes trifoliata

Waterdri eblad

1

Molinia caerulea

Pijpestrootje

Myrica gale

Gagel

1

Nuphar luteum

Gele plomp

1

Numphaea alba

Waterlelie

1

Poa

Beemdgras

1

Potenti lla

Ganzerik

1

Quercus robur

Zomereik

Ranunculus acris

Scherpe
boterbloem

1
1

Rumex hydrolapathum

Veldzuring
Waterzuring

1

Sagittaria sagittifolia

Pijlkruid

1

Salix aurita

Geoorde wilg

1, 2

Salix einerea

vrij
veel

Grauwe wilg

vrij
veel

1, 2

Rumex acetosa

veel

vrij
veel

1, 2

1, 2
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Ned. naam

Soort

Voorkomen

Bron

Senecio aquaticus

Waterkruiskruid

1

Senecio syl va ticus

Boskruiskruid

1

Sorbus aucuparia

Wilde lijsterbes

1

Taraxacum spp

Paardebloem

1

Typha latofol ia

Lisdodde

1

Utricularia vulgaris

Gewoon
blaasjeskruid

1

Vieia :cracca

Vogelwikke

1

* 1 = Breedensbeek 1979
2

=

Dubbelt 1981
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Geachte Heer Poortinga,
Uw artikel over 'Elanden (Alces alces) in Nederland' in het laatste nummer
van 'Huid en Haar' heb ik met interesse gelezen.
Gedurende het afgelopen studiejaar heeft de Groningse biologiestudente
Karin Walch zich bezig gehouden met de inventarisatie van subfossiele en
fossiele elandresten in Nederland. Daarbij bleek dat sinds het einde van de
laatste ijstijd tot de vroege middeleeuwen, ca. Be eeuw na Chr., de eland
in kleine aantallen in het hele land voorkwam. Dit is in overeenstemming
met gegevens over populatiedichtheden in gebieden waar de eland nu nog
voorkomt. In 'natuurlijke' populaties zijn de dichtheden ongeveer 2-6
dieren per 1000 ha.
Een probleem bij het begin van de inventarisatie was dat skeletdelen van
eland en reuzenhert verwisseld waren. In tegenstelling tot wat de naam
reuzenhert suggereert is dit dier niet groter maar eerder kleiner dan de
eland. Alleen het gewei van het reuzenhert heeft reusachtige afmetingen.
De inventarisatie van de subfossiele en fossiele elandresten is onderdeel
van een inventarisatie van subfossiele en fossiele resten van
zoogdiersoorten die in Nederland sinds de ijstijd voorkwamen. Deze
inventarisatie kan wellicht een nuttige aanvulling zijn op de
inventarisatie van recente zoogdieren in Nederland die in de afgelopen
jaren is uitgevoerd door de 'Contactgroep Zoogdierinventarisatie'.
Met vriendelijke groeten,

vVC__

(A.T. Clason)
cc. Drs. J. Thissen

De Eland heeft een dieet nodig met een
hoog eiwit• en energiegehalte en een
laag vezelgehalte. De soort kan de kwa
liteit van zl/n totaalmenu echter heel se
cuur samenstellen door een precieze
keuze van de samenstellende delen uit
een enorm breed spectrum van voedsel
gewassen. Onmisbaar voor de levens
mogell/kheid van een Eland Is daarom
een uiterst gevarieerd voedselaanbod,
een minimumaandeel van begraasbare

struiken en boompjes in de vegetatie,
terwijl tal van waterplanten in bepaalde
terreinen minder obligaat een belangrii·
ke voedselbron vormen.
De Nederlan:tse natuurgebieden zijn uit
gezonderd strikte heidevelden en weide
gebieden alle geschikt als leefgebied
voor de Eland als uitsluitend wordt gelet
op de beschikbaarheid van voedselplan
ten.

TWEE AANLEIDINGEN TOT ONDERZOEK NAAR ECOLOGIE VAN DE ELAND

Elanden (Alces alces) in Nederland
Gerben Poortinga

Momenteel zijn er geen Elanden in de Nederlandse natuur. Wel is sprake van een be
heerscrisis in de belangrijkste moerassige natuurgebieden. Dit betreft met name het
voormalige estuariene natuurgebied van de Biesbosch, en een aantal uitgeveende
laagveengebieden zoals in Overijssel en Friesland: de Wieden, de Weerribben en de
Oude Venen. Deze natuurgebieden worden ontwikkeld als volstrekte nieuwbouw.
De oorspronkelijke estuariene bossen en laagvenen zijn immers volledig vernietigd.
In de Biesbosch heeft het wegvallen van het
zilte getijde het oorspronkelijke systeem ver
nietigd en na het wegvallen van de griendcul
tuur ontstaat op de permanent drooggevallen
voedselrijke gronden een zeer instabiele mo
nocultuur van brandnetels en doorgeschoten
griendwilgen. In de laagvenen is de oorspron
kelijke dynamiek van de waterhuishouding
eveneens verdwenen. Ten behoeve van de
vervening zijn de gebieden ontwaterd. De

moeraslevensgemeenschap is verdwenen.
Waar nu sprake is van verlandingsprocessen
is dit een eenrichtingsverkeer. Waar vroeger
het veen een bobbel vormde ontstond elders
een deuk net als bij het deuken van een lucht
matras. Als geheel bleef het nat moeras en
broekbos. Bij het huidige beheer met een
gestabiliseerde ontwatering denkt men er
goed aan te doen de natuurlijke ontwikkeling
te doorbreken door het veen opnieuw uit te

Is als beheersdoel de
rijke en gevarieerde
flora van cultuurbos
met overstaanders te
verkiezen boven na
tuurbos met grote gra•
zers? {Van Westhof in:
De Levende Natuur
8813 blz. 126).
8

oorho1,
Aotsluntun
(kienhout) onder Hol•
veen-welden
landse
ooll woonplaats van de
Eland.

graven en zo de levensgemeenschap lokaal te
vernietigen. Op de droge delen wordt zo mo
gelijk de natuurlijke ontwikkeling van broek
bos gcsloonJ door de hoo111pjcs uil Ic lrckkc11
of door ze als hakhout af te zetten. In de oor
spronkelijke levensgemeenschappen gebeur
de dit niet en vergelijking met natuurlijke
laagveensituaties in het buitenland leert dat
de openheid in moerasbossen van nature ont
staat door tal van natuurlijke factoren zoals
lokale veranderingen in het waterafvoerende
patroon. Delen van het bos verzuipen of
waaien om. Openheid langs waterlopen
wordt tevens gestimuleerd door bevervraat,
terwijl openheid wordt gestabiliseerd door
begrazing van Reeën, Edelherten en Elanden.
Hoewel Nederland een van de dichtstbevolk
te streken van Europa was heeft de Eland tot
in de middeleeuwen hier stand weten te hou
den. De meeste vondsten zijn afkomstig van

i

de hogere gronden. Het natuurlijke versprei
dingsgebied van de Eland is echter heel ruim
en vergelijking met de huidige versrreiding
lccrl dal ook 111ocrassigc 111 ockhmsl'II t·11
beekdalen geschikte elandbiotopen vormen.

Het ontbreken van kennis omtrent de
Eland

In 1982 heeft de Stichting Tarpan door mid
del van vele interviews gechecked welke ken
nis er omtrent de Eland op de verschillende
natuurbeherende instanties en de weten
schappelijke en universitaire instituten aan
wezig was over de ecologie van de Eland en
haar relevantie voor het natuurbeheer.
Deze uitkomst was verrassend. Er waren ei
genlijk slechts twee personen die beschikten
over een behoorlijke kennis van dit dier ter
wijl van de ecologische aspecten nagenoeg
geen expertise was. Het bleek tevens dat men

Broekbos, anticlimax
voor het Idee van gein•
tegreerd milieubeheer.
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in ons land de in gevangenschap aanwezige
Elanden amper in leven wist te houden door
dat men hun geen toereikend menu wist aan
te bieden.
Dat er geen actief beleid was om meer kennis
over dit dier te vergaren is vanuit verschillen
de oogpunten merkwaardig. Vanuit de land
bouwvisie omdat de Eland potentieel een zeer
nuttig huisdier is en een waardevolle resource
vormt voor bio-engeneering. In verschillende
landen wordt het dier geëxploiteerd als last
en trekdier en als leverancier van melk en
vlees. Ooit ondernam een boer in ons land
een poging om een elandenfarm te beginnen,
maar gebrek aan inzicht in het menu deed de
ze poging voortijdig en nodeloos door massa
le sterfte vastlopen.
Vanuit de jagersoptiek omdat de Eland een ,
veel betere bron voor statusmakend jacht
wild is dan het Ree (in Zweden worden jaar
lijks 100.000 tot 200.000 stuks geschoten).
Vanuit het natuurbehoud omdat de Eland een
oorspronkelijk onderdeel is van het ecosys
teem Nederland en een oplossing zou kunnen
bieden voor specifieke beheersproblemen in
de verbossende natuurterreinen.
Des te merkwaardiger in het kader van ge
noemde beheerscrisis is dat het natuurbeheer
in deze gebieden vanouds hand in hand gaat
met een zeer sterk levend sentiment ten op
zichte van de op zich toch desastreuze griend-,
veen- en rietexploitatie. Door de exploitatie
verdwenen de oorspronkelijke ecosystemen.
Wat zich tijdens of na deze exploitatie aan
natuurwaarden ontwikkelde, hield niet het
leven dank zij deze exploitatie maar ondanks
deze exploitatie. Exploitatie is bovendien niet

stabiel maar neigt tot rationalisering. Slordi
ge hoeken worden steeds netter, steeds per
fecter beheerd, de waterstand gereguleerd en
het onkruid bestreden. Momenteel is rietcul
tuur bijvoorbeeld niet rendabel te maken
zonder gebruik van kunstmest en herbiddcn.
Dit leidt in de Weerribben tot een permanent
conflict tussen de rietexploitanten en Staats
bosbeheer. Hakhout en griendhout zijn àl
lang niet meer rendabel zodat de Biesbosch
verloedert.
De Eland is op zichzelf niet een bedreigde
diersoort en herintroductie zal alleen nodig
zijn als dit vanuit het oogpunt van beheer van
bepaalde levensgemeenschappen noodzake
lijk of wenselijk is.
Voor een besluit om al dan niet over te gaan
tot herintroductie is het niet noodzakelijk 'al
les' van de Eland te weten. Wel is het nodig
over een ruime basiskennis te beschikken
over de volgende aspecten:
- wat zijn de ecologische .randvoorwaarden
met betrekking tot de voedselvoorzie
ning;
- hoe is praktisch een gezonde populatie te
handhaven;
- wat is globaal de invloed van een elanden
populatie op de structuur en de sa
menstelling van een (bos-)levensgemeen
schap;
- welke gebieden in Nederland voldoen aan
de minimale levensvoorwaarden voor
Elanden;
- welke gebieden komen vanuit de doelstel
lingen van het beheer in aanmerking voor
het inzetten van Elanden hetzij als be-

Foto rechtsboven:

doorgeaçhoten
Het
wllgegrlend In de Bles•
bosch kamt met een te
kort schietend beheer.
Foto 1/nklonder:

Elanden vinden hun
optimale biotoop In
rijk gevarieerd boa met
veel structuren.
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heersinstrument, hetzij als sleutelf<1clor in
de levensgemeenschap.

Bronnenonderzoek van de Stichting
Tarpan

Omdal in eigen land hierover geen adequalc

kennis beschikbaar was heeft de auteur van
dit artikel voor de Stichting Tarpan hierover
een uitvoerige litteratuurresearch gedaan. De
kennis over verspreiding, populatiebiologie
en ecologie, basisvoedselplanten is in een Ne
derlandstalig rapport compact samengevat.
Dit rapport bevat tevens een lijst van voedsel
planten met per plant een volledige bronnen
vermelding (dit is nu de meest uitgebreide
lijst die op dit moment in de internationale
litteratuur beschikbaar is). Het rapport bevat
tevens een analyse van de geschikte gebieden
in Nederland en een samenvatting van inter
views met de in dezen gezaghebbende perso
nen uit de natuurbescherming.
Het onderzoek kon tot stand komen in sa
menwerking met de Rijks Hogere Land
bouwschool in Groningen. Het rapport is na
verschijnen in selecte kring verspreid en heeft
een belangrijke bijdrage geleverd in de lange
termijnbeheersvisie van bijvoorbeeld het
Oostvaardersplassengebied en het potentieel
nationaal park de Meinweg. Overigens ver
dient het rapport een bredere verspreiding en
beheerders en belangstellenden kunnen het
rapport verkrijgen door storting van
f 38,-- op giro 4315460 ten name van Stich
ting Tarpan, Eenrum onder vermelding
'elandrapport'.

De Eland in trefwoorden

De Eland behoort tot de familie der hertach
tigen (Cervidae) en vormt de onderfamilie
Alcinae. Het is de grootste hertesoort ter we
reld. Vroeger hebben er wel grotere soorten
geleefd, bijvoorbeeld het Reuzenhert.
Het gewicht verschilt per ondersoort en per
geslacht. Zware elandstieren kunnen tot circa
635 kilo zwaar worden maar tot 500 kilo is
normaal. De vrouwtjes zijn lichter en Noord
amerikaanse Elanden zijn zwaarder dan
Scandinavische. In tijden van voedsel
schaarste en tijdens de bronst kunnen de die
ren door het aanspreken van de vetreserves
een kwart van hun lichaamsgewicht verlie
zen. De schofthoogte van Alces a/ces gigas
uit Alaska bedraagt bijvoorbeeld 191 tot 204
maar hoogten tot 235 komen voor. Ondanks

<t

deze afmetingen zijn Elanden beweeglijke en
behendige dieren. Het zijn goede zwemmers
en ze kunnen in alle richtingen doelgericht
schoppen. Een gezonde volwassen Eland
loopt derhalve geen gevaar voor Wolven.
De zintuigen zijn goed ontwikkeld. De Eland
neemt voetstappen 1,5 tot 3 minuten eerder
waar dan de mens en het dier kan door zijn
smaakzintuig het eiwitgehalte in zijn menu
op een fractie nauwkeurig bepalen.
De sociale herkenning en markering van spo
ren en territorium gebeurt met geurklieren
aan kop, voor- en achterbenen.
De mond en het gebit zijn aangepast aan het
eten van twijgen. Opvallend is de overeen
komst tussen Eland en Giraffe met betrek
king tot de overhangende bovenlip en de
massieve brede kiezen met platte kroon. De
Giraffe heeft ook een overeenkomstig menu.
De Eland vult in noordelijker streken een
soortgelijke ecologische niche als de Giraffe
en bij nadere beschouwing zijn er veel frap
pante overeenkomsten in houding en bouw,
een voorbeeld van parallelle evolutie. In ver
houding tot de korte romp heeft de Eland
lange benen. Vanwege deze hoge benen moet
de Eland ze net als de Giraffe wel spreiden
om te kunnen grazen. De Eland beweegt zich
op een kenmerkende manier tussen draf en
11

stapsnelheid voort. De Eland galoppeert zel
den en alleen over korte afstanden maar
heeft een snelle draf. De lange benen zijn van
voordeel bij het waden door water en
sneeuw.
De evolutie van de Eland is moeilijk te ach
terhalen. De soort ontstond in Europa en
Azië. Hij stamt waarschijnlijk af van de Eu
cladoceres, een soort die zich in het middelste
en bovenste pleistoceen ontwikkelde. De
Eland uit het bovenste Quartair had een
groot verspreidingsgebied. Ze kwam bijvoor
beeld voor in de steppen van de Oekraïne,
aan de kust van de Zwarte Zee, in Engeland
en Ierland. De Amerikaanse Eland verspreid
de zich vanuit Europa in Noord-Amerika in
het bovenste pleistoceen.
Het oorspronkelijke verspreidingsgebied van
de Eland besloeg grote delen van Noord
Amerika en Eurazië. In Noord-Amerika
kwamen (komen) ze vooral voor in de bos
zones. In het westen van Europa leefden ze
van de Rijnmonding tot de Vogezen. In Ne
derland zijn resten van Elanden gevonden bij
onder andere Swifterbant (circa 3000 v.
Chr.), Dorestad (8ste eeuw v. Chr.), Valken
burg en Leiden. Verder zijn er resten gevon
den in diverse terpen en in het trac� van het
Twente-Rijnkanaal. De Eland had zijn ver
spreiding dus over ons hele land.
Buiten Nederland kwamen Elanden voor in
heel Eurazit! tot in Mongolië, Noordoost
China en het Verre Oosten.
Historische en archeologische vondsten dui
den erop dat Elanden niet alleen in boszones
voorkwamen, maar ook in bos-steppe en
steppegebieden (voor goed begrip zij opge
merkt dat dit geen steppen van zuiver gras
betreft maar dat een deel van de flora bestaat
uit dwergstruiken). Ze leefden ook in rietge
bieden van meren en bergbossen.
Het verspreidingsgebied van de Eland is de
laatste 250 jaar, onder invloed van de mens,
sterk veranderd. De Eland is in de middeleeu
wen en Midden- en West-Europa uitgeroeid.
In de Karpaten verdwenen ze in de l 8de eeuw
en in het Poolse Oostzeegebied rond 1830.
Tegenwoordig komen er dus in West-Europa
geen Elanden meer voor. Voor de Tweede
Wereldoorlog zijn enkele Elanden uitgezet
bij Berlijn maar die zijn weer verdwenen. De
vermoedelijke oorzaak was onder andere
voedselconcurrentie met andere dieren. Elan12

den komen tegenwoordig voor in grote gebie
den van de USSR, Finland, Zwèden en Noor
wegen.
Het verspreidingsgebied breidt zich op het
ogenblik weer sterk uit. Elanden komen op
nieuw voor in Polen en in de Karpaten. In
Oostenrijk is recent een enkel exemplaar
waargenomen.
Door spontane remigratie door bijna boom
loze gebieden naar de Kaukasus heeft de
Eland bewezen geografisch zeer mobiel te
zijn. Ondanks zijn potentie om zich snel O','.er
grote afstanden te verspreiden en de daaruit
voortvloeiende vermengingsmogelij kheden
tussen diverse populaties, kan men bij de
Eland verschillende ondersoorten onder
scheiden. Over de indeling lopen de menin
gen echter sterk uiteen. Flerov maakte in
1954 bijvoorbeeld de volgende indeling: Eu
ropese Eland, Westsiberische Eland, Kauka
sische Eland, de soort van Jenisei en de Ame
rikaanse Eland.
De Eland past zich gemakkelijk aan verschil
lende omgevingen aan. Bossen met een mo
zal'ekachtige verdeling zijn het gunstigst.
Daarbij moet vooral worden gedacht aan na
tuurlijke bossen, maar bij de huidige be
heerspraktijk breidt het elandenbestand zich
op ongekende wijze uit in de Scandinavische
produktiebossen.
Met het ouder worden van het produktiebos
verandert zijn betekenis voor de Eland. Uit
stekende voedselplaatsen zijn kapvlakten en
brandgaten met loofbomenopslag tot circa
tien à twaalf jaar oud. In de winter worden
Elanden vooral aangetrokken door opstan
den van vijftien à vijfentwintig jaar en in
noordelijker gebieden van dertig à veertig
jaar oud vanwege de hoeveelheid takken die
hier eetbaar zijn. Oud bos biedt in de winter
duidelijk minder voedsel. 's Winters gaan
Elanden vaak naar dalen met sparre- en loof
bos of naar laagten en oevers met wilgen- en
populierenbossen. Geliefde overwinterings
plaatsen zijn meertjes omgeven door Wilgen,
Berken of andere loofboomsoorten, lage
loofbosjes met Berken en Elzen, gemengde
bossen met veel struiken en naaldbossen ge
mengd met Berk, Lijsterbes en Waterwilg.
De Eland overwintert ook graag in moeras
sen met begroeiing van Wilgen, Berken en
ander kreupelhout.
In de zomer verblijft hij graag in zeggemoe
rassen, midden in rietlanden en open steppen

en toendra's tot op honderd kilometer van
het gesloten bos. Ook vindt men hem vaak in
de buurt van het water, bij oevers met wilge
hout, Populieren en Esdoorns.
In de USSR is geconstateerd dat de Eland 149
soorten bedektzadigen eet, waarvan 110 gras
en kruidachtigen en 39 soorten bomen en
struiken. Daarnaast at de Eland er zes soor
ten naaktzadigen. Ook elders is geconsta
teerd dat de Eland enkele honderden plante
soorten eet en circa dertig soorten dienen als
basisvoedsel.
Al deze soorten komen natuurlijk niet tege
lijk voor in één bepaald leefgebied, maar het
is wel een indicatie voor de flexibele menu
keuze van de Eland. Wat de Eland precies eet
is sterk atbankelijk van seizoen en lokatie.
Waterplanten worden vooral van juni tot au
gustus gegeten voor bloei of zaadvorming.
Voorbeelden zijn Caltha, Ranunculus, Equi
setum, Potamogetum, Nuphar, Sparganium,
Ultricularia en Myriophillum.

In de zomer eten Elanden in bossen voorna
melijk bladeren en uitlopers van bomen en
struiken. Ze prefereren bladeren van Popu
lieren, Lijsterbessen, verschillende soorten

De maje■tueuze verschijning van de Eland
vormt Nn verrijking van de belevingswaarden
voor natuurgebieden.
Foto: H. v.d. Veen.

wilgen, Vogelkers, Eik en verschillende soor
ten berken. In de winter worden voorname
lijk twijgen en bast gegeten. Het menu
bestaat verder voor circa lSOJo uit kruiden en
1 OJo uit paddestoelen.
Als Elanden bij het eten niet gestoord wor
den, zullen ze vaak bij de zelfde groepen bo
men blijven en daarvan alle beschikbare de
len opeten. Soms worden stammetjes afge
broken om bij het loof in de top te komen.
Lokaal fixeren ze zo de bosopslag tijdelijk in
een struikfase.
Het effect van de browsing op bomen en
struiken hangt af van het seizoen en de fre
quentie, de leeftijd van de plant en externe
factoren als bodemvruchtbaarheid en exposi
tie. Acer l, Betula papyrifolia, Corybus avel
lana en Salix spp. kunnen er tegen dat SOOJo
van de in dat jaar geproduceerde twijgen
wordt opgegeten. Hierbij bleek ook op lange
termijn geen effect op de produktie. Populus
tremula kan ook goed tegen browse maar
13

GHloten bo11en zijn
allèen ge1chlkt als er
voldoende ondergroei
kan ont1taan.

Sorbus aucuparia verdraagt geen herhaalde
vreterij.
Het sociale gedrag van de Eland verschilt van
seizoen tot seizoen. In de winter en in het
voorjaar vormen ze niet sterk gebonden
groepjes van meestal 2. tot 4 soms meer tot
wel 15 dieren. De groepsgrootte hangt samen
met de populatiedichtheid. Gemengde groe
pen van een of twee elandstieren en �n of
meer elandkoeien worden in september, tij
dens de bronst, gevormd. De paren en groe
pen blijven soms bestaan en worden in het
voorjaar aangevuld met kalveren. De leiding
van de groep berust meestal bij een oudere
elandkoe en verder is er geen duidelijke hie
rarchie.
Elanden die net zijn verstoten door hun moe
der, vormen vaak aparte groepen. Men kan
ongeveer de helft van de elandkoeien vaak
met één of meer kalveren alleen aantreffen en
oude elandstieren zijn gedurende het hele
jaar alleen.
Op voedselrijke open plekken kan men vaak
verscheidene Elanden bijeen zien zonder dat
die een groep vormen. In de zomer ziet men
vaak elandkoeien met een kalf en met het
kalf van het vorige jaar lopen. Het kalf heeft
in het begin van zijn leven een sterke binding
met zijn moeder; het blijft vlak achter haar
lopen. Vlak na de geboorte blijven moeder en
kalf op de zelfde plek, daarna wordt het
zwerfgebied wat groter. ln deze tijd verjaagt
de elandkoe alle vreemde Elanden maar ook
grote dieren als herten en paarden uit haar
woongebied. Als het kalf anderhalf jaar oud
en van het mannelijk geslacht is, wordt het
verdreven door de stier. Is het van het vrou14

welijk geslacht dan doet de moeder het. In
beide gevallen speelt de concurrentie een rol.
Als een jong kalf door omstandigheden aan
zijn lot wordt overgelaten volgt het elk hert,
paard of mens die het tegenkomt. Ook éénja
iige dieren zijn nog vrij tam. De schuwheid
wordt veroorzaakt door de jacht. Als de po
pulatie niet bejaagd wordt verdwijnt de
schuwheid, getuige de overlast die rondwan
delende Elanden enkele keren maken tijdens
hun wandelingen door Moskou.
Elanden hebben een sterke binding mei het
gebied waar ze geboren zijn en ze brengen
daar, in een gebied met circa 0,8 à l ,S km
doorsnee, meestal hun eerste levensjaren
door. In de zomer is het individuele territori
um groter dan in de winter. Voor zover be
kend wordt het territorium niet verdedigd,
maar het schijnt dat Elanden wel een kriti
sche afstand hebben.
Alleen tijdens de bronst en rond de geboorte
van de kalveren wordt een territoir verde
digd. Bij grote populatiedichtheden zullen
Elanden gaan migreren. De dieren zijn even
als paarden dag en nacht actief. Tussen de
actieve periodes nemen de Elanden 2 à 3 uur
rust en herkauwen dan hun voedsel.
De bronst, aangekondigd door het vegen van
de geweien, valt in september of oktober.
Dan maken de elandstieren ondiepe kuilen
waarin ze urineren en laten hun bronstroep
horen. De stieren eten gedurende de bronst
tijd, die anderhalf tot twee maanden duurt,
nauwelijks en vermageren sterk (20 tot 271170).
Het vechten neemt meestangeen serieuze vor
men aan.
Beneden een bepaalde populatiedichtheid

wordt geen meetbare schade aan produktie
bossen toegebracht. Deze kritische dichtheid
is afllankelijk van het type bos en het percen
tage openheid. De schade in de USSR valt
mee wanneer bij een dichtheid van 1 per 25
hectare jong dennenbos. Bij I per 7-IO hecta
re is wel sprake van schade. Naarmate er
minder jonge bomen in het bos is ontstaat er
meer schade.
Als concurrenten kunnen vele planteneters
optreden. Het Edelhert is echter minder kri
tisch wat betreft de voedselsamenstelling en
kan in droge gebieden een belangrijke con
current zijn. In natte gebieden is de Eland in
het voordeel. Het Damhert eet veel onder
groei en verminderd de massa van de kruid
laag. Net als Elanden eten ook Bisamratten
·waterplanten zodat in gebieden waar Elan
den voor een belangrijk deel op waterplanten
zijn aangewezen deze soort concurrerend is.

Bevers en Elanden kunnen met elkaar con
curreren. Op hun beurt vernielen Elanden
ook vaak beverholen.

Elanden in het natuurbeheer?

Uit het onderzoek van de Stichting Tarpan
blijkt dat Elanden in vele typen Nederlands
bos kunnen leven. Samenvattend is als richt
lijn te geven dat bos met een enigszins mo
zaïekachtige structuur al gauw voldoet aan
de eisen van de Eland. De draagkracht van
een bos wordt echter groter naarmate de ve
getatiekundige verscheidenheid groter is, de
leeftijdsklasse van bomen van één tot 25 jaar
beter vertegenwoordigd is, er meer soorten
deel uitmaken van de boomlaag en naarmate
het aaneengesloten oppervlak groter is.
Er zijn drie bovenarenzen van de populatie
aan te geven:
1) Het niveau waarop vanuit houtteeltkundig

Elanden leggen da bo
men vast In de struik•
fase en zorgen voor
verscheidenheid door
het plaatselijk vastleg
gen van successie.
Foto: F. Vera.
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Hel verarmend onder
houd van cultuurgrond
1, verre van natuurlijk.

Natuurlijk bevergrlend
heeft een rijk gescha
keerde vegetatiestruc
tuur.

oogpunt gesproken kan worden van schade
door overbegrazing.
2) Het niveau waarop vanuit natuurtechnisch

oogpunt gesproken kan worden van overbe
grazing.
3) Het niveau waarop de maximale draag-

Door Bever, beînvloed
landschap voldoet ■an
de meHte behoeften
van de Eland.
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kracht van de vegetatie niet voldoende is om
het elandenbestand in voldoende conditie te
houden, zodat ten gevolge van periodieke en
massale sterfte fluctuaties in de populatie
grootte gaan optreden (hierbij zij opgemerkt
dat een populatie, ook zeer kleine groepjes in
kleinere terreinen, gezien als beheersinstru
ment, door het domesticeerbare karakter van
de Eland bij aansluiting van dejacht gemak
kelijk reguleerbaar is).
In Nederland is de draagkracht voor Elanden
waarschijnlijk zeer hoog wegens het lange
groeiseizoen en de zachte winters.
Specifieke gebieden in Nederland die deze
bostypen bezitten en een voldoende grote op
pervlakte hebben, zijn:
de Weerribben (volgens mededeling van: dr.
A. van Wijngaarden, dr. P. Oosterveld, dr.
H.E. van de Veen, drs. F.W.M. Vera);
de Wieden (drs. F.W.M. Vera);
de Biesbosch (dr. H.E. van de Veen);
de Oude Venen (drs. G. Poortinga);
delen van de Veluwe (dr. H.E. van de Veen);
de Meinweg (dr. H.E. van de Veen, drs. G.
Poortinga).
En in de toekomst mogelijk het Oostvaar
dersplassengebied en het Lauwersmeergebied
volgens Van de Veen, Poortinga en Vera.
In sommige bossen bestaan beheersproble
men, voornamelijk met het dichtgroeien met
boomverjonging vormt een probleem. Gebie
den als de Weerribben, de Wieden, de Oost-

vaardersplassen en de Oude Venen groeien
op termijn dicht met wilgen-, elzen- en
berkenopslag. De Eland heeft een voorkeur
voor deze boomsoorten en zou hier dus uit
komst kunnen bieden zolang het bomenbe
stand niet te zwaar is geworden. Mijns in
ziens zou het daarom nuttig zijn om als proef
Elanden in de Wieden of de Weerribben uit
te zetten. Het lijkt het meest logisch om daar
voor de Pruisische Eland en pas in de tweede
plaats de Scandinavische te nemen. Er zou
dan kunnen worden bestudeerd of Elanden
inderdaad aan de verwachtingen voldoen en
de opslag tegengaan of eventueel plaatselijk
terugdringen, of de Elanden het gebied verla
ten of zich lokaal vestigen.
De Wieden en Weerribben hebben ten op
zichte van andere gebieden de volgende voor
delen: er is weinig verkeer en er zijn geen
agrarische enclaves in het gebied. In de toe
komst wordt hier een nationaal park ge
vestigd. Van groot belang is het ook dat het
gebied is omgeven door voor Elanden onaan
trekkelijk open terrein met een puur grasach
tige vegetatie waardoor de neiging om uit het
gebied weg te trekken kleiner is. Het gebied
zou enkele tientallt:n tot mogelijk een hon
derdtal dieren kunnen herbergen.
Bron:

J. Buist & G. Poortinga (1982): De
Eland, populatiedynamica en ecologie. Samenvat
ting ten behoeve van herintroductie. Stichting Tar
pan, Eenrun,.
Wisse N.,

■ Drs. G. Poortinga, De Greeden 29, 9967 RZ Eenrum.

De Eland Alces alces en de
Oostvaardersplassen
G. Poortinga

De Oostvaardersplassen hebben hun biologische rijkdom vooral te danken aan de be
grazing door ganzen. Tot op heden heeft de ervaring geleerd, dat deze begrazing op
zichzelf niet leidt tot de ontwikkeling van een stabiel ecosysteem. Het is de vraag of
de ontwikkeling van een stabiel ecosysteem wenselijk is. Ecosystemen als de Oost
vaardersplassen zouden van nature maar een vlekje zijn in een enorm netwerk van
moerassen en delta's. Dit geheel zou een grote dynamiek hebben ten gevolge van lo
kale successies en klimatologische verstoringen. Echter met die kleine Oostvaar
dersplassen moeten wij het voorlopig doen.
In het steeds extremistischer wordende Europese landschap is het Oostvaardersplas
sengebied inmiddels een belangrijke schakel in de fragiele keten van rust en foera
geerplekken van een groot aantal vogels. Het is daarom van belang de doelstelling
van het beheer in een ruim, zeg Europees, kader vast te stellen. Het nastreven van
een zo natuurlijk mogelijk ecosysteem, fixatie van de successiefase of een klassieke
beheersdoelstelling als maximale differentiatie van levensgemeenschappen zijn in dat
kader niet bij voorbaat nuttige doelstellingen. Het is duidelijk dat in het beheer van
de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders momenteel de huidige waarde als rust en
foerageergebied voor verschillende soorten waterwild wel een belangrijke factor is
(Vera 1988)·. Het afdempen van de nadelen van noodzakelijke meerjarige ecologische
fluctaties welke bij dergelijke rijke moerasecosystemen horen is een middel. Daartoe
is een alternerend waterbeheer ingesteld door opdeling van het natte gebied in twee
delen met verschillend waterregime. Het nastreven van een grote mate van openheid
van de drogere grazige terreinen is een tweede middel. Zowel in het droge als in het
natte terrein is begrazing een sleutelfactor geworden en de vraag die de redactie aan
mij stelde is of de Eland daarin een rol zou kunnen spelen.
Voor herintroductie van de Eland kunnen
verschillende motieven zijn. Het belana van
herintroductie voor behoud van de Eland als
soort is verwaarloosbaar. De Eland heeft zo
wel in Europa als Amerika een ruime ver
spreiding bij een hoge populatiedichtheid.
Motieven voor herintroductie moeten daar
om gezocht worden in de interactie met ande
re dieren en in haar effect op de vegetatie. De
huidige verspreiding van de Eland beperkt
zich voornamelijk tot zeer noordelijk, of
montaan en continentaal gelegen gebieden.
De reden van deze verspreiding is dat uitslui
tend daar gebieden zijn die niet zo intensief
werden ontgonnen en bejaagd. De Eland past
zich gemakkelijk en snel aan verschillende
omgevingen aan. Het is wel een echt bosdier
en zijn optimale voedsel is zacht loofhout.
Daarom hebben Elanden vroeger overal op
het noordelijk halfrond geleefd. Uit onder
zoek aan fossiele en subfossiele elandresten
in Nederland blijkt dat sinds het einde van de
laatste ijstijd tot de vroege Middeleeuwen,
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circa 8ste eeuw na Chr., de Eland in kleine
aantallen In het hele land voorkwam. Dit is in
overeenstemming met gegevens over popula
tiedichtheden in gebieden waar de Eland nu

nog voorkomt (corr. dr. A.T. Clason BAi).
Hoewel in optimale elandbiotopen populatie
dichtheden hoog kunnen zijn, vijftig of meer
op vergelijkbare oppervlakten (Krafft 1964),
is er geen grond om de Oostvaardersplassen
bij voorbaat als een optimale elandbiotoop te
bestempelen. Er is namelijk geen vergelijk
baar gebied met Elanden. Het is ook te onze
ker welke factoren een gebied geschikt maken
voor hoge dichtheden. Vooralsnog lijkt het
toch realistischer om te stellen dat het gebied
op grond van Nederlands biologisch archeo
logisch onderzoek een populatie van enige
tientallen Elanden zou kunnen herbergen.
Oostvaardersplassen als elandbiotoop

De Eland verblijft graag in gemengd loofbos
met rijke ondergroei van kruiden en grassen
en veel open plekken. De toenemende open-

Niet begraasd droog rietland raakt snel be·
groeld mei Wilgen en vooral mei vllerbos•
schages.
Foto: Vincent Wlgbela.

heid bij het geïntensiveerde bosbeheer is de
oorzaak van het enorm toegenomen aantal
Elanden in de Zweedse bossen. Naarmate
bossen ouder en dichter worden zijn ze min
der geschikt voor Elanden (Cowan et al
1950). Echter brandvlakten en open plekken
worden in de winter gemeden vanwege de
sneeuw. Als de sneeuwlaag dikker is dan 30
cm graaft de Eland in tegenstelling tot andere
herkauwers geen kruidige vegetatie meer uit.
In ons zachte klimaat zal eerder een ijslaag
op de sneeuw belemmerend werken. De
Eland overwintert graag in moerassen met
begroeiing van Wilgen, Berken en ander
kreupelhout of in wi-lgenbossen langs rivieren
en in de zomer verblijft hij graag in rietland
en zeggemoerassen. In gebieden met rtatriu
marme bodems kan zelfs een aanzienlijk deel
van het menu uit waterplanten met een hoog
natriumgehalte bestaan.
Het Oostvaardersplassengebied voldoet, voor
zover bekend, aan de vele eisen die een Eland
aan zomer- en winterbiotoop stelt. Met name
de grote hoeveelheid wilgenstruweel vormt
hierin een sleutelfactor. Uit onderzoek blijkt
dat het aandeel Wilgen in het elanddieet IOOJo

(Joyal 1976) in sommige gebieden, tot meer
dan 800Jo (Dorn 1970) in andere gebieden kan
bedragen.
Het effect van de Eland op de

levensgemeenschap

Voor andere diersoorten kan de Eland in drie
opzichten van belang zijn namelijk als prooi
dier, concurrent en facilitator.
Zolang er geen Wolven in de Oostvaar
dersplassen huizen is de Eland als levende
prooi niet van belang. Als aas zou ze wel van
belang kunnen zijn voor een aantal kleinere
zoogdieren, stootvogels en tal van insekten.
Een dode koe voldoet hier overigens even
goed aan doch een beheerder heeft eerder de
neiging om een karkas van koe of paard op
te ruimen dan dat van een Eland. Ik heb wel
de ervaring dat beheerders dode schapen
enigszins voor het publiek verstoppen doch
verder als aas laten liggen.
Als browser zou de Eland concurreren met de
in het gebied aanwezige paarden en herkau
wers. Het is bekend dat onder interspecifieke
concurrentie soorten hun niche plegen te ver
smallen. Elke nieuwe introductie van grazers
of browsers zal zo invloed hebben op de
draagkracht voor andere herbivoren.
Uit onderzoek naar concurrentie tussen vee
en Elanden bleek dat zowel koeien als Elan
den op de zelfde soorten foerageerden, zij hel
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dat de procentuele voorkeur uiteen liep. Con
currentie tussen beide soorten was dan ook
niet significant bij dit onderzoek, ook omdat
de koeien zo weinig browsden en slechts in de
zomer in lage dichtheden (1 per 5 ha) aanwe
zig waren (Dom 1970).
Interspecifieke concurrentie tussen Reeën en
Elanden is al evenmin groot, omdat beide
soorten toch verschillende niches blijken in te
nemen. Het Ree is veel meer een selectieve
grazer. Wel kan er sprake zijn van ernstige
concurrentie als een ijslaag op de sneeuw het
Ree verhindert om te grazen. Het Ree is dan
aangewezen op de zelfde twijgen die ook
door Elanden worden gegeten (Cederlund
1978?). Het is een periode dat het Ree ook
zonder concurrentie van andere soorten de
grenzen van de draagkracht van zijn territori
um ervaart.
Hetzelfde geldt in grote trekken voor hel
Edelhert, een soort die gezien zijn voorko
men in de moerasgebieden langs de Donau
zich best in het Oostvaardersplassengebied
thuis zou kunnen voelen. Het Edelhert is veel
meer een grazer dan de Eland, maar de paral
lelliteit van de selectiviteit bij het browsen in
diceert, dal de beide soorten direct met el
kaar zouden kunnen concurreren waar ze in
de zelfde terreindelen foerageren (Dziecio
lowski 1974).
Wisselwerking tussen Eland en vegetatie
De Eland is bij uitstek een browser (zie daar
voor het zo frequent door H. van de Veen en
anderen aangehaalde schetsje). De vraat
hoogte van Elanden ligt tussen 15 cm en iets
meer dan twee meter hoogte. Niet de volledi
ge blad- en twijgmassa is voor de Eland be
schikbaar. De Eland moet veel eten en prck
reert daarom die clusters van twijgen en bla
deren welke hem bij elke hap een volle mond
garanderen. Behalve op kwaliteit selecteert de
Eland wel degelijk op efficiëntie.
Wanneer houtige gewassen intensief worden
bevreten, kan door hergroei wel tot 890Jo van
hun oorspronkelijke bladmassa worden ver
vangen. W ij constateren dit in ons land voor
al bij insektenvraat, bijvoorbeeld als in het
voorjaar de Eiken door rupsen of de Elzen
door larven van hel Elzenhaantje worden
kaalgevreten. De bijgroei ten gevolge van hun
eigen vraat zou dus een belangrijke additio
nele voedselbron voor browsers kunnen zijn.
Voor Elanden blijkt dat niet zo te zijn. Hier
voor zijn waarschijnlijk twee redenen: in de
eerste plaats wordt de opname van bijgroei in
hel dieet vermeden. Mogelijk vanwege een
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hoger gehalte van antivraatstoffen. De twee
de reden is dat de elandvraat vrij weinig her
groei oproept. Als minder dan 50"7o van de
bladmassa wordt verwijderd vindt relatief
weinig hergroei meer plaats. Het overle
vingsmechanisme van de boom bestaat dan
waarschijnlijk meer in het effectiever benut
ten van de overgebleven bladeren door onder
andere verhoging van het bladgroengehalte.
Bij een onderzoek waartoe men van de be
schikbare biomassa het voor de Eland aan
trekkelijke deel had geïnventariseerd, vond
men dat van het aantrekkelijke deel 15-44%
werd geconsumeerd. Veel minder dus dan
500Jo van de totaal aanwezige massa. Daarbij
vond herstelgroei van de bladmassa vooral
plaats als de planten in juni en begin juli be
vreten waren. Bij vraat na 1 augustus werd
geen herstelgroei geconstateerd. De herstel
groei vormde nergens meer dan 2,40Jo van de
bladmassa's op vraathoogte. De bijgroei die
geschikt leek voor efficiënte elandvraat be
droeg nergens meer dan IOOJo van de oor
spronkelijke gegeten bladmassa. De gegeten
hergroei vormde nergens meer dan 1 OJo van
het totale dieet van de Elanden. Kennelijk
vormen de versgegroeide scheuten geen ide
aal voedsel (Miquelle 1983).
Het is dus duidelijk dat de Eland door zijn
vraat niet al in het zelfde jaar de beschikbare
hoeveelheid voedsel voor zichzelf positief
beïnvloedt. Of andere browsers wel direct ge
bruik kunnen maken van de k walitatief min
der waardevolle hergroei is niet onderzocht.
Op langere termijn kan de Eland wel voor
deel hebben van zijn browsen. Op termijn
kan er ook facilitatie voor andere grazers op
treden. Door fixatie van houtige gewassen in
struikfase wordt de te browsenmassa lussen
grondniveau en twee meter hoogte groter.
Uiteindelijk heeft het browsen ook invloed
op de uiterlijke vorm van de bomen en si rui
ken, een gegeven waarvan hel belang lang is
onderschat. Veel vogels en insekten zijn voor
hun habitatkeus sterk gebonden aan de ver
schijningsvorm van bomen en struiken, hun
doordringbaarheid, de hoogte boven grond
niveau en de situering in kleinere landschap
pelijke eenheden.
Het blijkt dat de Eland niet in staat is om een
open plek voor altijd in struik fase te fixeren.
De bevreten struiken en bomen houden over
het algemeen genoeg bladmassa voor her
groei en er vindt slechts sterfte plaats ten ge
volge van bijkomende oorzaken als overscha
duwing. Echter door vertraging van de suc
cessie zal het procentuele aandeel bos in

's Zomers daalt de waterstand weer z6 ver dat
op de sllkvelden weer een moerasvegetalle tot
ontwikkeling komt.
Foto: Vincent Wlgbels.

struikfase hoger blijven dan zonder elandbe
grazing. Nog minder duidelijk is of er op zeer
lange termijn evenwicht kan ontstaan tussen
een elandpopulatie en een zich ontwikkelend
bos. Als de elanddichtheid afhankelijk is van
de mate van openheid van het bos, is het
voorstelbaar dat in een latere successiefase
het aantal valgaten te gering is als draagvlak
voor een elanddichtheid welke minimaal aan
wezig moet zijn om het dichtgroeien te ver
tragen. Er is dan geen evenwicht maar het af
glijden naar een successiefase waarin weinig
plaats is voor grote herbivoren. Echie bosher
bivoren zoals de Zuidamerikaanse Tapir of de
Afrikaanse Okapi leven in veel lagere dicht
heden.

Olifanten

Uit voorgaande overwegingen volgt dat, wan
neer men de paarden en runderen binnen de
exclosures blijft houden, introductie van de
Eland in de drogere terreindelen buiten de ex
closures weinig invloed op de definitieve ont
wikkeling van zwaar bos kan hebben, Wel
zorgt het voor vertraging en lichte differentia1ie.
Alleen van Olifanten en vooral van Bevers is

bekend dat ze grotere bomen kunnen vellen.
De Bever kan mits er voldoende diep of stro
mend water is lokaal het bos verjongen. In
Polen is de Bever recent op tal van plekken
uitgezet om het dichtgroeien van oeverlanden
met broekbos tegen te gaan. Van Olifanten is
bekend dat deze onder natuurlijke omstan
digheden bij een hoge populatiedichtheid
ook een ontbossende invloed hebben (Van
W ijngaarden 1985).
Van andere grazers is een dergelijke invloed
onder natuurlijke omstandigheden niet bewe
zen. Vrijwel alle gràzers zijn aangepast aan
open en halfopen situaties. Vaak belrcn dil
gebieden waar ook zonder begrazing geen
zwaar bos als climaxvegetatie ontstaat. Het
blijft de vraag wat eerder was de vegetatie of
de grazers die er van leven (Drent & Prins
1987, zie ook de diverse reacties van Sietse
Bottema - BAi- op mijn laatste boek). Dit
speelt des te meer omdat de plantesoorten
evolutionair veel ouder zijn dan de grote gra
zers. Desalniettemin hebben de grazers in
halfopen gebieden, in savannebossen en op
open plekken van dichtere bossen een duide
lijke invloed op de actuele structuur en ruim
telijke verspreiding van opgaande vegetatie
componenten. Als huisvee hebben hoefdieren
ook wel degelijk ontbossend gewerkt. Kap
pen en branden van bossen, wintervoeding
met hooi en loofhooi en de bestrijding van
wilde predatoren zorgde voor ongewoon ho-
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ge veedichtheden en een onnatuurlijk hoge
graasdruk. Wat het effect van een dergelijke
situatie is wordt nog goed gedemonstreerd in
het New Forest waar op een gebied van
17.000 hectare circa 3.500 paarden en 2.000
runderen aangevuld met enige duizenden
herten worden geweid. Hier kunnen opgaan
de bossen zich uitsluitend binnen om heinin
gen verjongen. In begraasde terreinen wordt
in perioden met veel pony's de verjonging
volledig weggegeten. De bossen hebben een
zeer eenzijdige leeftijdsopbouw en stammen
uit perioden met relatief geringe beweiding.
Ook vandaag de dag zijn ondergroei en
randstruwelen van de bossen in de begraasde
terreinen slecht ontwikkeld. Dat er in tegen
stelling tot vele Engelse nationale parken nog
bossen zijn is uitsluitend te danken aan het
feit dat in de New Forest nagenoeg geen rech
ten waren gevestigd tot het weiden van scha
pen en geiten.
Toegepast op de Oostvaardersplassen, en bij
een theoretische doelstelling van het tegen
gaan van verdere bebossing is het inzetten
van uitsluitend runderen en paarden een
paardemiddel. Om op langere termijn succes
te hebben zouden de nu aanwezige paarden
en runderen in het hele gebied een intensieve
graasdruk moeten uitoefenen. Hiertoe zou
den ze in ten minste even onnatuurlijk hoge
dichtheden gehouden moeten worden als in
de New Forest. Een duizendtal paarden zou
het karwei mogelijk kunnen klaren. Dit zou
ten koste kunnen gaan van allerlei intermedi•
aire waarden welke ontstaan bij een veel even
wichtiger gradiënt van onbegraasd via weinig
begraasd naar intensief begraasd (als men
bos wil bestrijden op droge terreinen, lijkt,
zo getuigen de kale heidevelden, de inzet van
schapen en geiten effectiever). Het gebied
wordt door een dergelijk beheer voor de
Eland des te onge$chikter wegens het ontbre
ken van een grote massa stuweel op vraat
hoogte. Herintroductie is dan weinig zinvol.
Het inzetten naast de huidige grazers (in ma
tige dichtheden) van Bever en Eland samen
zou vooral in de oeverzones lokaal effectief
kunnen zijn tegen de ontwikkeling van op
gaande broekbossen.
Conclusies in het kader van de beheers
doelstelling
Gezien de mogelijke doelstellingen van het
beheer van het Oostvaardersplassengebied
moeten wij op grond van het voorgaande
concluderen dat herintroductie van de Eland
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geen sleutelfactor kan vormen in een doelge
richt beheer.
Als de doelstelling bestaat in het maximaal
terugdringen van het bos door intensieve be
grazing door paarden en runderen is herin
troductie beslist te ontraden. Als er wordt ge
tracht om door middel van een maximaal ge
differentieerde begrazing maximale differen
tiatie van de levensgemeenschap te bewerk
stelligen is introductie van de Eland een logi
sche stap.
W il men de vorming grootschalig opgaand
moerasbos verhinderen dan kan dit voor de
nattere delen effectiever in de hand worden
gehouden door een actieve beheersing van
het waterpeil. In minder diep overstromende
oeverlanden is zware bosvorming het beste te
gen te gaan door een gecombineerde intro
ductie van Bever en Eland naast een uitbrei
ding van de begrazing door runderen en
paarden in lage dichtheden over het hele ge
bied.
Het is overigens opmerkelijk dat vergelijkba
re vruchtbare en vogelrijke moerasecosyste
men ook in de tropen en subtropen extensief
begraasd worden (vaak door buffels en diver
se soorten herten).
Mijns inziens is herintroductie geen onom
keerbaar gebeuren en gezien de historische
evidentie ook wetenschappelijk een waarde
vol experiment. Met de opvatting dat herin
troductie het overwegen waard is bevind ik
mij klaarblijkelijk in goed gezelschap. Im
mers ook de bekende ecoloog Victor West
hoff, en hij was niet de enige, stelde al in 1945
op een conferentie over 'Keuze en beheer van
Natuurmonumenten': 'Wij zouden de proef
moeten durven nemen, in gedeelten van en
kele van onze grootste natuurmonumenten
Elanden en Oerossen in te voeren' (Thalen
1987).
Herintroductie praktisch bekeken

In 1982 heeft de Stichting Tarpan een mono
grafie over de Eland gemaakt (er is nog
slechts een beperkt aantal beschikbaar door
storting van/ 38,- - op giro 4 315 460 ten
name van de Stichting Tarpan, Eenrum on
der vermelding van 'Monografie eland')
(W isse 1982, Poortinga 1987). Daarbij zijn
een aantal terreinen in Nederland op ge
schiktheid voor de Eland beoordeeld. Tevens
is daarbij een aantal begrazingsdeskundigen
gevraagd hun oordeel te geven inzake herin
troductie van de Eland. Hoewel de kennis
over het dier gering was bleek toch een ieder
het Oostvaardersplassengebied als het meest

Voor herintroductie van de Eland kunnen ver
schillende motieven worden gegeven.
Foto: Vincent Wlgbels.

aangewezen terrein voor introductie te be
schouwen.
Met herintroductie van Elanden is veel erva
ring opgedaan. Ze zijn al vaak opnieuw uit
gezet in gebieden waar ze waren verdwenen.
De Europese Eland is in Polen opnieuw uit
gezet. De Amerikaanse Eland is bijvoorbeeld
in Labrador, Newfoundland, op Anticosti Is
land (Quebec), het schiereiland van Michigan
en vele andere plekken opnieuw uitgezet. Ze
zijn zelfs in Nieuw Zeeland en Duitsland uit
gezet, gelukkig met weinig succes. In Europa
betrof dit Amerikaanse Elanden die eerst eni
ge tijd in de Berlijner dierentuin waren ge
houden en vandaar in een nabijgelegen na
tuurgebied zijn uitgezet. Dit was vlak voor de
laatste oorlog en sedertdien is er niets meer
van vernomen. Mislukkingen waren -.vrijwel
altijd toe te schrijven aan sterfte tijdens het
transport. Ook bleken massale introducties
in Noordamerikaanse natuurgebieden waar
van bekend was dat ze daar in historische tij
den nooit in grote aantallen gezien waren,
opmerkelijk weinig effectief.
Ten behoeve van herintroductie werden de
Elanden veelal gevangen in grote kralen voor
zien van valhekken waarin men loof als lok-

voer had gebracht. Ook zijn in Amerika wel
tamme Elanden uitgezet verkregen bij boeren
die ze als huisdier hielden. Deze dieren lieten
zich door hun gewendheid aan de mens veel
beter transporteren. Ook voor het Pruisische
Eland zou die mogelijkheid te onderzoeken
zijn. In dezen is het aardig het volgende te
vermelden: 'Enige jaren geleden, toen wij on
derweg waren om paarden te kopen en ons
kamp hadden opgeslagen bij de Masourische
meren stoof tot onze grote verrassing een
Eland langs ons kampvuur met een koebel
om. Toen wij het klingelende spoor volgden
troffen wij een lieftallig meisje dat een aantal
soorten herten hoedde. Al deze dieren waren
beslist niet schuw en eerder aanhalig'.
Bij het vangen en transport van Elanden voor
herintroductie was vaak sprake van een groot
verlies door sterfte. Stress was daarbij een be
langrijke factor. De sterfte bleek het kleinst
bij die transporten waar men de Elanden
eerst langere tijd had gewend aan omgang
met mensen en de aanwezigheid van de trans
portmiddelen.

Een voorbeeld

Voor ons land is het meest aansprekende
voorbeeld de uitzetting van Elanden in het
Kampinos Nationaal park in Polen (Serafins
ki 1969). Het Kampinos Nationaal Park om
vat een aantal beeklopen, verlaten natte hooi-
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landen en bossen. Landbouwkundige exploi
tatie in het gebied is stopgezet en er wordt een
meer natuurlijke ontwikkeling van het park
nagestreefd.
In 1951 werd een tiental Elanden geh.ialcl uit
de Sovjet-Unie. Deze 1.ijn 101 1958 in CL'll
groot omheind bosreservaat gehouden waar
ze goed onder oogtoezicht konden blijven.
Hier groeide de populatie uit 101 een veertig
tal dieren. Na de vrijlating groeide de popu
latie door geboorte van de 11I ondcrwc111.ijndc
kulvercn. In de volgende vier jnnr 1tinit dCll'
bijgroei echter door aanpu�sin11,s11robkmcn
weer verloren. Pas nu 1%., wnrcrt tk dieren
'gesetteld' in hun nieuwe om11evirt1t en toen
groeide de porulatie in vier juar tol I()�
stuks. Hiermee bleek de pop11lu1ic in het
22.000 hectare grote park zijn maximum re
hebben gevonden en er vond geen verdere uit
breiding plaats. Hoewel er evenveel elandstie
ren als -koeien werden geboren was de uitein
delijke sekseverhouding één stier op drie
koeien.
De stieren hadden kennelijk meer kans om
door zwerven or sterven uit de populatie te
verdwijnen. Het ziet er naar uit dat het be
reikte evenwicht een optimum vormde waar
bij de Elanden voorzien waren van goede
voedings- en omgevingscondities.
Problemen die er niet zijn
De ervaring leert dat bij het praten over her
introducties gewoonlijk vele onrealistische
problemen worden verzonnen. Een belache
lijk voorbeeld als uitvloeisel daarvan is bij
voorbeeld de veelheid van commissies en re
aelinilen die 11it het niet zijn ontsproten van-
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Zal de Eland zo ooit In de Oostvaardersplassen
te zien zijn?
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dersplassen zouden Elanden zich ui11tekend
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Elanden uit te zetten in verband mei de
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Geachte Heer Poortinga,
Uw artikel over 'Elanden (Alces alces) in Nederland' in het laatste nummer
van 'Huid en Haar' heb ik met interesse gelezen.
Gedurende het afgelopen studiejaar heeft de Groningse biologiestudente
Karin Walch zich bezig gehouden met de inventarisatie van subfossiele en
fossiele elandresten in Nederland. Daarbij bleek dat sinds het einde van de
laatste ijstijd tot de vroege middeleeuwen, ca. Be eeuw na Chr., de eland
in kleine aantallen in het hele land voorkwam. Dit is in overeenstemming
met gegevens over populatiedichtheden in gebieden waar de eland nu nog
voorkomt. In 'natuurlijke' populaties zijn de dichtheden ongeveer 2-6
dieren per 1000 ha.
Een probleem bij het begin van de inventarisatie was dat skeletdelen van
eland en reuzenhert verwisseld waren. In tegenstelling tot wat de naam
reuzenhert suggereert is dit dier niet groter maar eerder kleiner dan de
eland. Alleen het gewei van het reuzenhert heeft reusachtige afmetingen.
De inventarisatie van de subfossiele en fossiele elandresten is onderdeel
van een inventarisatie van subfossiele en fossiele resten van
zoogdiersoorten die in Nederland sinds de ijstijd voorkwamen. Deze
inventarisatie kan wellicht een nuttige aanvulling zijn op de
inventarisatie van recente zoogdieren in Nederland die in de afgelopen
jaren is uitgevoerd door de 'Contactgroep Zoogdierinventarisatie'.
Met vriendelijke groeten,

v:fi- {__

(A.T. Clason)
cc. Drs. J. Thissen

