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Het is al weer 4 jaar geleden dat uit Polen
3 koniks (ook wel tarpans genoemd)
naar Nederland werden gehaald. Het
waren de hengst Nagar en de drachtige
merries Jota en Ozanka. De Stichting
Tarpan zag haar wens met succes be-
kroond. De koniks kregen onderdak bin-
nen het natuurterrein van het landgoed
De Ennemaborg te Midwolda, eigendom
van de Stichting Het Groninger Land-
schap. De inschaling van de paarden
paste in het idee het natuurterrein op
meer natuurlijke wijze te beheren. Over
het natuurterrein, het beheer en de in-
vloed van de koniks gaat dit artikel. Een
volgend artikel zal meer over de koniks
zelf gaan.

Het landgoed de Ennemaborg bestaat uit
een borg plus tuin, landbouwgebied, re-
kreatiegebied en natuurgebied. Het natuur-
gebied wordt gevormd door bos en aan-
grenzende weiden en ligt temidden van een
groot landbouwgebied en staat als gevolg
daarvan bloot aan inwaai van kunstmest-
stoffen, gifstoffen en aan wateronttrekking.
Het bos kent oudere gedeelten met hoofd-
zakelijk eiken (aanplant in 1869 en 1909) en
meerdere jongere gedeelten, vooral eiken
met daarnaast stukjes es, beuk en wat ge-
mengd bos (aanplantingen vanaf 1949). De
jongste aanplantingen dateren uit 1973 en
1979 toen enkele door de stormen van
1972/73 en 1976 veroorzaakte grote gaten
zijn heringeplant (eik). Nieuwe stroken ge-
mengd bos zijn in 1981 aangeplant ten wes-
ten van de weilanden aan de westzijde van
het bos. Ze zijn nog niet toegankelijk voor
de paarden en de runderen.
De invloed van het vroegere ekonomische
beheer valt in het bos nog duidelijk op. In de
verschillende aangeplante opstanden staan
de bomen 'mooi' op rij, zijn de bomen alle
even oud en even hoog en meestal van de-
zelfde soort. De in de oudere bosgedeelten
voorkomende meidoorns zijn waarschijnlijk
spontaan opgegroeid. In enkele jongere
bosgedeelten komt een dichte struiklaag

voor van o.a. vogelkers en hazelaar. Een
dichte braambegroeiing is aanwezig onder
de oude eiken en heeft zich hier vooral na
de Tweede Wereldoorlog gevestigd toen
bosbeweiding met koeien (deze konden het
bos niet uit) is stopgezet.

Houtproduktie is tegenwoordig geen doel
meer. De door de stormen van 1972/73
veroorzaakte 'schade' aan de bossen is in
zoverre positief geweest dat een diskussie
op gang kwam over bosbeheer in relatie
met natuurlijke waarden. Omdat houtpro-
duktie op de Ennemaborg toch al niet meer
lonend was kon het idee om het bos zich
meer natuurlijk te laten ontwikkelen hier ge-
stalte krijgen. Bewust zijn niet alle storm-
gaten heringeplant. Langs natuurlijke weg
moeten deze gaten opgevuld worden. De
Stichting Vrijwillig Bosbeheer (SVB) kreeg
toestemming om in 1981 in een eentonig
bosgedeelte (aangeplant in 1950) enkele
experimenten uit te voeren, zoals het maken
van open plekken in boom- en struiklaag,
het scheeftrekken van een aantal bomen en
het ringen van enkele opstaande bomen.

Op vele plaatsen werden takken opgesta-
peld. Dit alles had tot doel een meer natuur-
lijk aandoende situatie te scheppen.
Waaide vroeger een boom scheef of om
dan werd deze uit het bos verwijderd. Ook
zieke en dode bomen werden weggehaald.
Thans gebeurt dat niet meer (met uitzon-
dering van kwijnende iepen). In een natuur-
lijk bos behoren bomen van allerlei leef-
tijden voor te komen, door elkaar heen
staand, rechtop, scheef en liggend. Ook
dood hout hoort in een natuurbos thuis. Ve-
le insekten en paddestoelen zijn daar direkt
van afhankelijk. Hoewel het bos van de En-
nemaborg nog maar kort een ander beheer
kent, zijn vele natuurlijke facetten al zicht-
baar.
De weiden die tot het natuurgebied behoren
begrenzen het bos. Deels middels een ruil-
verkaveling kon de Stichting Het Groninger
Landschap de voormalige akkers bij het na-
tuurgebied betrekken. Tussen 1980 en
1982 zijn de akkers uit de produktie geno-
men en vormen sindsdien tezamen met het
bos één geheel, al zijn de grenzen nu nog
zeer scherp. De voormalige akkers zijn aan
hun lot overgelaten, dwz. na de laatste oogst
braak blijven liggen. De aanwezige vegetatie
is spontaan opgegroeid en varieert nogal
per weide. Op enkele overheersen de gras-
sen, op andere grassen en pitrus en/ of krui-
pende boterbloem en op weer andere do-
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Omgevallen eik: ontwikkeling in de richting
van natuurbos

mineren de ruigtekruiden zoals akker- en
speerdistel, brandnetel, ridderzuring en wil-
geroosje.
Binnen het noordelijk raster zijn op dit mo-
ment 11 koniks aanwezig en enkele Gronin-
ger blaarkoppen. Ze hebben de beschikking
over 18 ha bos en 48 ha weide. Binnen het
raster ten zuiden daarvan zijn Shetland-
pony's aanwezig. Dit gedeelte bestaat uit 12
ha bos en 11 ha weide en ruigte. De aanwe-
zigheid van de pony's is tijdelijk. In de nabije
toekomst zal voor de koniks en de runderen
ca. 120 ha bos, weide en ruigte beschikbaar
zijn.

Horen paarden in een bos-weide gebied
thuis?
Van nature komen in een goed ontwikkeld
groot bos-weide gebied zeer veel planten-
en diersoorten voor. Van invloed daarop
zijn (mikro)klimaat (licht, water, wind), bo-
demgesteldheid (struktuur, hoogteverschil),
grondsoort en planten en dieren. Binnen
zo'n natuurgebied hebben de organismen
met elkaar te maken. Er zijn tal van relaties,
tussen planten onderling (klimop dat tegen
een boom omhooggroeit), tussen dieren
onderling (een torenvalk die een muis pakt)
en tussen planten en dieren (een ree die tak-
jes van struiken eet). Soms zijn de relaties
erg eenvoudig maar vaak ook erg komplex.
De afmetingen van de planten en dieren va-
riëren van klein tot groot. Tot de grote die-
ren behoren onder andere runderen en
paarden. Toen na de ijstijden zich een rijke

natuur met uitgestrekte wouden in ons land
ontwikkelde kwamen daar oerossen, tar-
pans en elanden in voor, alsmede wolven en
beren.
Vooral door toedoen van de mens bleef er
van die woeste grond echter niet veel meer
over en daarmee verdwenen ook de levens-
kansen voor juist genoemde dieren. In ons
land komen ze dan ook niet meer voor. De
echte tarpan is zelfs helemaal uitgestorven.
Duidelijk is dat ook paarden en runderen in
een bos-weide gebied thuishoren. Daarom

Koniks ureten dode brandnetelstengels

ook zijn er 'wilde' paarden en runderen in-
geschaard binnen het natuurgebied van de
Ennemaborg. De koniks (primitieve Poolse
boerenpaarden) hebben nog enig tarpan-
bloed in hun aderen. Het zijn paarden die
uitstekend bestand zijn tegen de meest uit-
eenlopende weersomstandigheden. Ook de
afgelopen strenge winter hebben ze zonder

j problemen doorstaan, zonder beschutting,
zonder bijvoedering. Dit geldt ook de Shet-
land-pony's.

Invloed van de koniks
Koniks beïnvloeden de natuur door middel
van begrazing, betreding en bemesting. Als
de paarden op de weiden zijn, eten ze
hoofdzakelijk gras.
Vooral kweek is erg aantrekkelijk, en daar-
naast Fioringras. Sommige grassen zijn al-
leen om een bepaald deel geliefd. Van ti-
motheegras worden bijna uitsluitend rijpe
aren gepakt. Weer andere grassen worden
nagenoeg helemaal niet gegeten, bv. echte
witbol en gladde witbol.
Pitrus wordt aan het eind van de winter re-
gelmatig gegeten. Öok verschillende krui-
den vormen onderdeel van het menu, oa.
gewoon biggekruid, paardebloem, schape-
zuring, veldzuring, klaver, vogelwikke (loof
en peulen) en waterpest. Ruige kost wordt
's winters gepakt oa. in de vorm van dode
brandnetelstt'ngi'K dode bloemhoofdjes
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alsmede stukken stengel van akkerdistel en
rozetten van speerdistel. Door verschil in in-
tensiteit van begrazing en selektie zijn er op
de weiden kort afgegraasde stukken, stuk-
ken met langer gras en stukken ruigte aan-
wezig en dit is ook waar de beheerder naar
streeft. De patrijs bijvoorbeeld broedt er in
delen met hoger gras en zou er niet broeden
wanneer alles kort zou zijn afgegraasd. Ook
hazen bouwen hun legers tussen het hogere
gras. Meerdere plantensoorten die in de
niet afgegraasde hogere grasvegetatie geen
kans zien te gedijen, kunnen dat wel op de
afgegraasde plekken. Dit zijn slechts enkele
voorbeelden hoe begrazing kan leiden tot
variatie op de weiden.
In het bos komen de paarden hoofdzakelijk
van september tot en met april. Een keur
aan voedsel nemen ze tot zich. Gevallen es-
bladeren (zeer specifiek!), eikels, takjes en
takken (tot ca. 1 meter lang) van diverse
struik- en boomsoorten, schors en bast
(vooral van iep en es), dode takjes, dode
brandnetelstengels, braambladeren, klimop
en gras. Speenkruid en takjes met jonge
blaadjes van de meidoorn zijn zeer gewild in
het voorjaar (het eerste verse groen!). Het
zal duidelijk zijn dat deze begrazing invloed
heeft op de ontwikkeling van het bos, bij-

Bosklaverzuring aan voet van eik
1 ' f i~ * '

voorbeeld op de groeivorm van struik en
boom en op de verjonging. Het meest in het
oog springend is de vraat aan schors en
bast. Voor de tientallen iepen is dat fataal
geweest en deze zijn op last van de planten-
ziektekundige dienst verwijderd. In een na-
tuurbos horen overigens ook kwijnende en
dode bomen thuis, al ben je als beheerder
er wel verantwoordelijk voor dat deze niet
de overhand krijgen. Ook de verjonging
dient te worden gewaarborgd. Hoewel de
paarden braambladeren eten is van enig te-
rugdringen van de bramenmassa (hog)
geen sprake. Ook de door SVB gemaakte
open gaten groeien weer dicht. De paarden
komen zeer weinig in dit vrij dichte bosge-
deelte.
Betreding kan zich uiten in geringe veran-
dering van de bodemstruktuur zonder dat
de vegetatie daar aanwijsbaar door veran-
dert, maar ook in het volledig opentrappen
van de bodem waarbij de vegetatie ver-
dwijnt. Faktoren die daarbij een rol spelen
zijn grondsoort, bodemvochtigheid en in-
tensiteit van betreding. Tijdelijke intensieve
betreding kan gevolgd worden door een
tijdlang niet betreden. Een aardig effekt dat
dan kan ontstaan is bijvoorbeeld het dicht-
groeien met greppelrus van een niet meer
gebruikt looppaadje temidden van een dich-
te grasvegetatie.
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Tot slot de bemesting. De koniks keutelen
en urineren op de plaatsen waar ze aanwe-
zig zijn. Plaatsen die vaker bezocht worden,
worden zodoende meer bemest. Sterkere
koncentraties van mest kunnen aanwezig
zijn in de direkte nabijheid van vaste rust-
plaatsen (de rustplaatsen zelf worden nooit
bemest). De paarden houden er echter
geen latrines (specifieke plekken waar ze
heen gaan om te keutelen) op na. Bemes-
ting beïnvloedt de plantengroei, in het veld
valt dat ook duidelijk op. Een net gedepo-
neerde keutelhoop belemmert uiteraard de
daaronder aanwezig zijnde planten in hun
groei. Wanneer de keutelhoop echter ver-
gaat levert dat vele voedingsstoffen op waar
een grassoort als kweek of een kruid als ak-
kermelkdistel zeer sterk op reageren en ho-
ger opgroeien dan hun soortgenoten op
niet bemeste plaatsen. Ook kunnen via mest
zaden verspreid worden en op plaatsen te-
recht komen waar ze anders niet zouden
kunnen komen. Een specifieke paddestoel
op paardemest is de gewone vlekplaat. De-
ze paddestoel komt zeer veel voor binnen
het natuurgebied.

Slotopmerkingen
Het natuurgebied van de Ennemaborg is
een gebied dat nog maar aan het begin staat
van een meer natuurlijke ontwikkeling. De
invloed van het produktiegerichte verleden
verdwijnt niet zo maar. De aanwezige ver-
scheidenheid aan grondsoorten, variërend
van venig-zand tot potklei, hoogteverschil-
len en verschillen in vochtigheid en voedsel-
rijkdom van de bodem vormen tezamen een
basis voor het voorkomen en de ontwikke-
ling van vele plantensoorten, elk aangepast
aan een specifieke behoefte. Verscheiden-
heid aan abiotische faktoren, aan planten-
soorten en aan struktuur in de plantengroei
betekent ook plaats voor vele diersoorten.
De koniks en de runderen zullen door hun
specifieke gedrag voor een zekere positieve
invloed op de ontwikkeling binnen het na-
tuurgebied moeten zorgen. Hoeveel koniks
en hoeveel runderen gebruikt kunnen wor-
den voor een optimaal beheer valt nog niet
te zeggen.
Het natuurgebied is vrij te bezoeken. Hon-
den, ook aangelijnd, zijn niet toegestaan.


