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- 1 -WaaromeenstudiereisnaarGotlandenPlana?

WanneerweinNederlandeenoptimaalnatuurbeheerwillenvoeren,moeten
wenormenvaststellenwaaraanhetmoetvoldoenenhebbenwijvoorbeeldennodig
omditdoeltebei-eiken«Hetvaststellenvannormendienttegebeureninrelatief
weinigdoordemensbeïnvloedeoecosystemenenzomogelijkineengebiedwaar
veelvariatieinlietmilieuaanwezigis,o.a.tengevolgevandebodemgesteldheid.AandezevoorwaardenvoldoengrotedelenvanZwedeninruimemate.
Bovendienzijninditlandbepaaldeprocessenallangetijdaandegangdie
nupasookinNederlandgaanoptreden»Metnamebetreftdithetprocesvanhet
verlatendoordeboerenvannietmeerrendabelelandbouwgronden,Dewijze
waaropdezegrondenbeheerdgaanwordenisbepalendvoordekwaliteitvande
natuurgebiedendieeruitkunnenontstaan.Ditlaatsteprocesheeftzich
overgrotedelenvanGotlandenölandafgespeeld.Omdaterbovendienveel
gegevensjo.a.overgeologie^historie,floraenvegetatievandezeeilanden
bekendzijnwerdenzehethoofddoelvandestudiereis»
Devolgendeprobleemstellingenwarenrichtinggevendbijonsonderzoek.
1.Doordeintensiveringvandelandbouwenuitbreidingvandeindustrieworden
(enzijn)inZwedenveellandbouwgrondenverlaten*Hoewordendezegronden
momenteelbeheerdenwatishetgevolgdaarvanopdeoecologischevariatie.
Innauwerelatiehiermee staande3volgendeprobleemstellingen-,
2.Hoeverlooptdespontanebosvormingopdeverlatenlandbouwgronden.
3.Watisdeinvloedvande(extensieve)beweidingopdezebosvormingenop
detotaleoecologischevariatie.
4-Welkeprimitieveveerassenwordenbijhetbeheergebruiktenkunnen
eventueelookinNederlandbijhetnatuurbeheertoegepastworden,
5*Waaraanisdegrotediversiteit invegetatieenfloravandeängenof
graslandbossentedankenenverdient eendergelijkebeheersvormookin
Nederlandplaatselijktoepassing?
6„Watisdeoecologischeindicatiewaardevandewildeplantensoorten.Juistdoor
debestuderingvaneengebieddatineenaantalopzichtenvanNederland
afwijktkunnenbelangrijkegegevenshieromtrentverkregenworden.
7.Hoeisdedifferentiatievandekalkgra,slandvegetatiesinEuropaenwelke
plaatsneemtNederlanddaarinin.
'_.Watisdeinvloedvanbodemverdichting,o.a.tengevolgevanbeweiding,op
dergelijkegraslanden.
Inditverslagkomennietallebovenvermeldeaspektenevenuitgebreidaande
orde.Ditgeldtmetnamevoordepunten7en ->•>£>ehieromtrentverzamelde
gegevenszullent.z.t.inhetkadervaneenuitgebreideronderzoekvandeze
aspektengepubliceerd-worden.

Deelnemers aan de excursie«
C.G. van Leeuwen

- Rijksinstituut voor Natuurbeheer«

Dro Go Londo

- Rijksinstituut voor Natuurbeheer«

Dr. A . van Wijngaarden

- Rijksinstituut voor Natuurbeheer.

I-Iej.Drs. C.J.M. Sloet van Oldruitenborgl:

~ Afd» Natuurbehoud en -beheer der
Landbouwhogeschool, Wageningen.,

D r s . C.W.P.M. Blom

- Biologisch Station Ueevers'Duin,
Oostvoorne»

Drs»J.H. Willems

~ Inst» Systematische Plantkunde,
Rijksuniversiteit Utrecht.

Reisroute»

Pa/;

21-8

Leersum - Travemiïnde,,

22-8

boot van Travemünde naar Treileborg, vandaar door Zuid-Zweden
via Kristianstad,, overnachting in Stenbrohult (langs weg nr.23)

23-8

Van Stenbrohult via Växjö naar Oskarshamn, 's avonds op boot
naar Gotland.

24-8

's morgens aankomst in Klintehamn op Gotland; 's middags
oriënterende excursie»

25-8

's morgens per boot van Klintehamn naar Stora Karlsö5
daar onderzoek van ruim 8 0 jaar onbeweid eiland»

26-8

's middags per boot van Stora Karlsö naar Lilla Karlsö;
daar onderzoek van vrij intensief beweid eiland.

27-8

4

4

's morgens per boot van Lilla Karlsö naar Stora Karlsö en
's middags weer naar Klintehamn»

28 t/m 31-8 Gotland, studie van de volgende gebieden;
Russ park
Torsburgen

7, 13

8

Alvena Lindäng (bij dorp Vallstena)

11

Storsund

12

Alvar
ïïng ten noorden van Öja

11

31-8 's avonds op boot naar Oskarshamn
1-9

van Oskarshamn per veerpont naar öland

2 en 3~9 öland, studie van de volgende gebieden;
Grote Alvar

8, 14

Ä n g tussen ölands Skogsby en Kalkstad

12

Tarklandschap 1 'tussen N» Kvinneby en SoSandby

10

Bosgebied ten noorden van Grote Alvar

10

- 3, -

4-9

van

OlandnaarKalmarviakustroutedoorBlekingenaardierenpark

teHoorinSkane;overnachtinginHörby.
5-9 vanHörbynaarTrelleborg;'savondsopbootnaarTravemünde
6-9 'smorgensaankomst inTravemünde.'smiddagsteruginNederland
DezereiswerdgemaaktmethetVolkswagenbusjevanhetRijksinstituutvoor
Natuurbeheer.

InleidingoverGotlandenOland.
Bodem entopografie»
Gotland,meto.a.denabijgelegeneilandjesStoraenLillaKarlsö,bestaat
grotendeelsuitSilurischekalksteen.Afzettingenuithetkwartairontbrekenof
zijnrelatiefdun.Debodemiservrijvlaktotflauwgolvend«VanongeveerNO
naarZWverlopenoverheteilandtweehogereruggenwaarvandehoogstepunten
op+80EU bovenzeeniveauliggen.
Opölanddomineert deoudereorthoceren-kalksteenuithetCambrium.
DiteilandheeftminderreliëfdanGotlandenvrijweldegeheleoppervlakte
bestaatuiteenvrijvlakplateaudatinlietwestenviaeensteilrand.naar
lagergelegenjongereafzettingenovergaat.
Gotlandisca.140km.langen $0 km.breedenisruim80km,vanhet
Zireedsevastelandverwijderd.Olandisongeveerevenlang(ca„ 135kra.)maar
veelsmaller5degrootstebreedtebedraagt slechts16km.„Dekortsteafstand
tussenditeilandenhetvastelandis+5laïl°•

Klimaat.
Hetklimaatvanbeideeilandenheeftenerzijdscontinentaleenanderzijds
maritiemekenmerken.Deeerstehangensamenmetneerslagenzonneschijn.
DeneerslagvarieertopGotlandvan400-550mm.perjaarenisaandekustlager
daninhetbinnenland:Dezuidpunt (waardealvarvoorkomt)heeftdegeringste
neerslag,ölandisgemiddeldnogdrogermeteengemiddelderegenvalvan
+400-450mm.perjaar.Beideeilanden,enOlandvooral,liggeninde
regenschaduwvanhetZweedsevasteland.Ditbrengtookmeedathetaantaluren
zonneschijnerhogerisdaninderestvanZweden.
Detemperaturenvanbeideeilandenwijzenmeeropeenzeeklimaat.
DeliggingindeOostzeemaaktdatdewinterminderkoudis,hetvoorjaar
laterendeherfstmilderdandieophetvasteland.Indekoudstemaand(februari)
ligtdegemiddeldetemperatuurinVisby(aandewestkantvanGotlandgelegen)
ietsonder0CeninhetmiddenvanGotlandop-2G.
-De-

-4.-

Deplantengroeiinverbandmetbodemenklimaat»
Dekalkrijkebodemkomtduidelijkindeplantengroeitotuitdrukking»
Deonbemestegraslandenkunnenwegrotendeelstotdecategorie"kalkgraslanden"
rekenen» VandeNederlandsegraslandenlijkenzenoghetmeestopde
Zuid-Limburgsekalkgraslandenhoewel zedaarvanookaanzienlijkafwijken»
Voorhetgrootstedeelmoetditaanverschilleninbodem enklimaattoegeschreven
v/orden» Opditlaatstewijzendiversealdaarvoorkomendecontinentalesoorten,
waaronderGlobulariavulgarisenAsterlinosyris» Desoortensamenstellingvande
graslandenenvandeanderevegetatietypenkomtnaderaandeordebijde
besprekingderdiversebezochtegebieden.

DeeilandjesStoraKarlsöenLillaKarlsö=
DezetweeeilandjesliggenvlakbijelkaarlangsdewestkustvanGotland»
LillaKarlsöligtongeveer3km»uitdekustenmeetindoorsneeca.1,5ton»
x 1loao»StoraKarlsöisietsgroter,ca» 2km,x1,5km»,enligtongeveer
7km»uitdekust» Beideeilandjesliggen4;fkm»uitelkaar» Het zijnbeide
flauwgolvendekalkplateau'smetaanderandeneensteilerotskust»
HetzeeklimaatiseruitgesprokenerdanopGotlandzelf(o»a„meerwind)»
Hoeweldeeilandjesinvroegeretijdengrotendeelsmetbosbegroeid
zijngeweest,isditverdwenent„g»v» deeeuwenlangebeweidingmetschapen«
VanvroegerrestennogopLillaKarlsö,datnogsteedsbeweidwordt,weinige
hogebomen(eik,eseniep)» Opderotsvegetatiesnabestaatdebegroeiinggeheel
uitschraalkalkgrasland»
OpStoraKarlsöheeftmenin1887debeweidingbeeïndigd»Erisdaaralleen
nogenigebegrazingdoorsneeuwhazen» Hetstopzettenvandeschapenbeweiding
heeftdaareengroteinvloedopdevegetatiegehad» Behalvekalkgraslandenvaneen
watanderesamenstellingtreffenweernuookstruwelenenplaatselijkbossen
aan»Geziendegroteovereenkomst inbodemgesteldheideninklimaatvanbeide
eilandjesishet zeerwaarschijnlijkdatStoraKarlsöin1887endaarvoorhet
aspektvertoondevanLillaKarlsönu»

Deinvloedvandebeweidingenvanhetbeëindigendaarvanopdekallegraslanden»
Eenvergelijkbare studievanbeideeilandjesgafhetvolgendebeeld»
OpLillaKarlsöbepaaldendegramineëenhetaspekt« Festucaovinav/asdominant»
Abundant kwamendaaro.a.devolgendesoortenvoordieopStoraKarlsöveel
minderalgemeenofzeldzaamwaren.Phleumphleoides,Anthoxanthumodoratum,
Potentillatabernaemontani,Hieraciumpilosella,Achilleamillefoliumen
--PIantago-

- oPlantagolanceolata» Devegetatiewasminderbloemrijkendesoortenrijkdom
vra.slagerdandieopStoraKarlsö.Allerlei soortendieweloplaatstgenoemd
eilandvoorkwamenontbrakenergeheel,o.a.Adonisvernalisenalleorchideeënsoorten(behalveéénsoortineenexclosure,zieverderetekst).
OpStoraKarlsöwasdebedekkingsgraadvanFestucaovinageringer(soort
abundanttotdominant)enwarenvelesoortenabundant dieopLillaKarlsö*
veelminderalgemeen (frequenttot zeldzaam)warenofontbraken;Helianthemum
mummularium,Galiumboreale,Brizamedia,Scabiosacolumbaria,Centaureajacea,
Linumcatharticum;AsperulacynanchicaenArtemisiacampestris.Opvallendwasook
hetgrotereaandeelvandez.g.zoomplantenvandeTrifolio-Geranietea,o.a.:
Filipendulavulgaris,ThalictrumminusenInulasalicina.Opmerkelijkwas,dat
OriganumvulgareenVeronicaspicata,dieooktotdezecategoriebehoren,
juistopLillaKarlsöwatalgemenerwaren.Vincetoxicumhirundinariakwamop
beideeilandenongeveereventalrijkvoor.Aandezesoortenwerdgeenvraat
geconstateerdterwijl zeeenzekerebodemverdichtingt.g.v.debeweiding
blijkbaarookkunnenverdragen(hetisbekenddatVincetoxicumwelgevreten
wordtwanneerdeplantenbevrorenzijngeweest).OpStoraKarlsökwamenook
diverseorchideëen-soortenvoor,o.a.Orchismascula,0.sambucinaen
Gyranadeniaconopsea.Voordezeplantenfamiliewashettijdstipvandeexcursie
aandelatekant.
OpLillaKarlsöiseen7jaaroudeexclosvireaanwezigwaardebeweiding
uitgeslotenwordt.Indezekortetijdheeftdevegetatie zichduidelijkontwikkeld
inderichtingvandieopStoraKarlsö;diversevandehiervoorvermeldesoorten
kwameneralabundantvoor,,o.a.Heliantheifflumnummularium,.Galiumborealeen
Filipendulavulgaris,terwijlzichdaarookeenexemplaarvanOrchismascula
gevestigdheeft.

Deinvloedvandebeweidingopdestruweel™enbosvorraing.
NahetbeëindigenvandebeweidingopStoraKarlsözijneropvele
plaatsenhoutgewassenopgeslagen.Ophetplateauisditvoornamelijk
Juniperuscommunis,,meerofminderverspreidgroeiend.Deexemplarenvarieerden
nogalingrootteendaarom zeerwaarschijnlijkookinleeftijd.GeslotenJuniperusstruwelenkwamennietvoor.Vooralaanderandenvanhetplateau,waarmeer
kalerotsaandeoppervlaktewasenveelvertikalespletenaanx;ezigwaren,
v/asopveelplaatsenopslagvanvoornamelijkPrunusmahaleb(hiereenvroeger
- aangevoerde-

aangevoerdencofyt); Crataegusmonogyna,Cooxyacantha,Rosacanina,
Fra,xinusexcelsior;Sorbusaucuparia,3» intermedia,.S.hybridaenCotoneaster
integerrinum.WeinigkwaaiendaarinvoorPinussylvestris,Piceaabies,
Qucrcusrobur,UlmuscarpinifoliaenRosadumaJis.Opeenoplietzuidwesten
geëxporteerdehellinginhetzuidelijkedeeluaseenvrijverontwikkeldstruweel
aanwezigvanCrataegus-soortenenPrunusspinosametbomenvanUlmuscarpinifolia.
Daarkwam

o.a.ookdecontinentaal-mediterrane soortLactucacruercinavoor.

Onderaandesteilerotseninhetnoordelijkedeelwaseenhoogopgaand
bostotontwiIdeelinggekomenwaarinAcerplatanoidesenFraxinusexcelsior
domineerden.Dekruidlaagbevatteo.a.veelUrticadioica,Alliaria.petiolata,
Anthrisussylvestris,Geumurbanum,FragariavescaenAnemonehepatica.
Vanplaatstotplaatsvertoondedebos-enstruweelontwikkelingnogal
groteverschillen,zulksafhankelijkvandevariatieinbodem,hellingshoek
enexpositie.Overhetgeheelgenomenisdithiereenlangzaamverlopend
proces,,langzamerdanopGotlandzelf.Hiervoorishetwinderigeklimaat
waarschijnlijkeenbelangrijkeoorzaak;datzichopeenhooguitdezeeoprijzend
eilandextradoetgelden.Deinvloedvansneeuwhazen,.dieo.a.jongeexemplaren
vanSorbusintermediaenPinussylvestrisafvreten,lijktinditverbandslechts
geringtezijn.OokinanderedelenvanIlost-Europa,o.a.indekalkgebieden
vanNoord-Frankrijk,nemenwewaardatdetendentietotbosvormingnabijde
kustveelgeringerisdaninhetbinnenland.

Enigeconclusiesbetreffendedebeweiding.
Opbasisvanhetonderzoekwordtgeconcludeerddatdebeweidingsintensiteit
opLillaKarlsö(lschaapperha.)tehoogisvooreenoptimalediversiteit.
Beideeilandenvergelijkendkrijgtmendeindrukdatinhetgeheelgeenbeweiding
beteris.Nietalleenontstaanerdanmeerlevensgemeenschappen (o.a.struwelen
enbossen)maarookneemt desoortenrijkdomvandekalkgraslandcntoe.
Tochishetgoedmogelijkdatopdelangeduurdeafwezigheidvanbeweiding
nivellerendgaatwerken.Omdathetprocesvanstruweel-enbosvormingzeer
langzaam enmoeizaamverloopt zoueenzeergeringebeweidingsintensiteit hier
alvoldoende zijnvooreenoptimalediversiteit.
-De-

- 7Pil,AnX\°-eA-^J1-- —A^rçi^iAEL..PP..Ae„..gr.a.sl.an^-ene n BossenvanGotland«
Dewaarnemingen zijnverricht inlietRusspark(ziekaart)tussenSolbjärge
enLojstaenverderineenaantalandereverspreidliggendegraslandenenbossen
vangeringereomvangdie:iietopdekaart staanaangegeven» Ookhierbleekeen
intensievebeweidingvangraslandentotrelatievesoortenarmoedcenerosie
teleiden-Diversedoorpaardenbeweidecomplexenvangraslandenbosleerden
bestudeerd.Daarbijbleekdatdoordebeweidingeendifferentiatieinstand
gehoudenwerdtussengraslandenerzijdsenstruwelenmetbossenanderzijds.
Uanneerdebeweidingextensiefiswarendezoomvegetaties,destruwelenende
bossenrijkerontwikkelddanbijintensievebeweiding.Dezevegetatietypen
warenhetfraaistopdieplaatsenwaarhetbos-enstruweelareaalgroterwas
danhetgraslandareaal*Wanneerdezeverhoudingomgekeerdis,envooralbij
kleinereoppervlakten,vertoondendebosjesmeernitrofielebegroeiingenten
gevolgevanhetgebruikalstoilettendoorhetvee.Ookzijndandezoomvegetaties
nauwelijksofnietontwikkeld.
Eengrootdeel van deoppervlaktevanGotland(+dehelft)bestaatuitbos.
NaaldbosvanPiceaabiesenPinussylvestrisishierhetdominerendebostype.
Pureloofbossenkomenerzeerweinigvoor,voornamelijknogindevormvan
ängen(zieelders).Opeenplaats,bijKLinte.werdbeukenboswaargenomen.
InhetRussparkwerdeenuitgestektnaaldbosbestudeerddatextensief
doorpaardenbeweidwerd(1paardop10ha.-).
BehalvePiceaabiesenPinussylvestrisalsdominerendesoortenLcwamener
vorderalshoutigegewassenvoorJuniperuscommunis.Betuia^Sorbusaucuparia,
PrangulaalnusenQuercusrobur.DeboomlaagTirasnietgeslotenenlietveel
lichtdoor.Dekruidlaagwasrijleontwiklceldenbestondvoornameiijltuit
Callunavulgaris;Vacciniummyrtillus,V.vitis-idaea,Convallariamajalis;
Potentillaerecta;Rubussaxatilis,Succisapratensis.,Pteridiumaquilinum,
DeschampsiaflexuosaenAnemonehepatica.Verderwerdeno.a.Pyrolarotundifolia
enP.secundawaargenomenenopvochtigeplaatsensoortenvankalkmoerassen
(Cariciondavallianae)? o.a.Schoenusferrugineus,Parnassiapalustris.
TofieldiacalyculataenPrimulafarinosa.Deindrukwerdverkregendat
dezeextensievebeweidingeendifferentiërendeffektopdebosvegetatiehad.
Platantherachloranthagroeideermeestalvlalclangsdelooppaadjesvande
paarden^ookinonslandgroeitdezesoortvaakinrelatietotbeweiding
(o.a.inhetJunnerKoelandbijOmmen).Ookdiversesoortenvandekalkmoerassen,o.a.Parnassiapalustris,vertoondeneendergelijkgedrag.
-De-

Debeweidingsintensiteit waserdermatelaagdaterookregelmatigopslag
vanhoutigegewassenwaargenomenwerd.Slechtshierendaarwarenerenkele
groteopenplekkendieintensieverbetredenwerden«
Opverlatenakker--enweidegrondenwerdgeconstateerddatereenmeer
ofmindersnelleontwildcelingnaarnaaldbosplaatsvindt endatJuniperus
communishierineenbelangrijkerolspeeltmet nog enkeleanderestruweelsoorten.
Desnelheidvanditproceshangto.a.samenmetdedieptevandobodem
(endematevanerosie)maarverlooptopdemeesteplaatsenveelsnellerdanop
StoraKarls'ó.Het isduidelijkdateenextensievebeweidinghierleidttot
eengroteoecologischedifferentiatie« Doetmenniets^ danwordtvrijwel
allesboshetgeeneenverliesaanallerleibiotopenmet zichbrengt.

DevegetatievanTorsburgenopGotland*
li •• J I H I. ,A - l l
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Torsburgeniseenplateauvan+1.5k"1°i-ndoorsnee,omgevendooreen
steilrand»Geologisch,bodemkundigenookwathoogteliggingenafmetingen
betreft ishetvergelijkbaarmetdeeilandenStoraenLillaKarlsö*.
ToenGotlandnoggrotendeelsonderdezeespiegellagtengevolgevande
laatsteijstijdwasTorsburgeneveneenseendergelijkeilandje.Momenteel
heeftheteenminderuitgesproken zeeklimaatdantoenenisbegroeidmet
eenlichtnaaldboswaarinPinussylvestrisdomineert.Hetgraslandende
zoomvegetatiesvandeopenplekkeninditbosvertoondeneengroteovereenkomst
metdievanStoraKarlsöenwellicht zaldevegetatie-ontwikkelingopdit
eilandeentendentievertoneninderichtingvandievanTorsburgen.
Opmerkelijkv/asdaterlokaalopTorsburgenveelLoniceraxylosteura
voorkwam endatdezesoortbeperktwastotgestoordeplaatsen:
langsvroegergebouwdemurenenopbetredenplekken» Hierbijwordtaangetekend
datTorsburgeneentoeristischeattractie isvanwegehetfeitdathetvroeger
(omstreeksde5een6eeeuw)eenburchtisgeweest.Voornoemde soortgroeit
inonslandalsneofyt juistookopdergelijkeplekken,o,a,indekalkrijke
duinen..

DeG_roteAlvaropOland.
DeGroteAlvarbeslaat ongeveer1/3vanheteilandenligtinhet
zuidelijkedeel(ziekaart).Hetwasvroegergemeenschappelijkeweidegrond
vandenabijgelegendorpen.Ervondtoeneenextensieveenbijlokalewetten
gereglementeerdebeweidingplaats.Debeweidingsintensiteit wasgemiddeld
minderdan1schaapper10ha.,terwijldebegrazingdoorjongveeenpaarden
- ook-

-9ookgeringwas.Ha1900namdebeweidingsintensiteittijdelijktoeenna
1940weeraf.
Deintensievebegraziiig,heeftgeleidtotlietverdwijnenvanbosjesen
struwelenopdealvaroNa1940zijnerweerhoutopstandenontstaan,
Momenteelbiedtdealvarhetvolgendeaspekt.Dominerendiseenlage
kalkgraslandvegetatiedieafwisseltmet zeerschaarsbegroeideofkale
rotsbodem.Indesoortenrijkekruidlaagkomeno.a.abundantvoors
Pestucaovina,Thymusserpyllum,Globulariavulgaris,Helictotrichonpratensis.,
Galiumverum.Anthyllisvulneraria,Hieraciurapilosella Linumcatharticum,
Helianthemumnummularium;.Sedumalburn,Plantagolanceolata,Campanularotundifolia.
Potenti11atabernaeraontanieno.a.delichenenCetrariaislandicaen
Thamnoliavermicularis.Indezebegroeiingonderscheidtrnenenkeletypendie
menaanduidtmet"Avenetum1';"Festucetum"en"Helianthemum-heide"enwaarvoor
bepaaldesoortenofsoortengroepenkenmerkend zijn.Daaropwordthierniet
naderingegaan.Hetisalsgeheeleensteppe--achtigebegroeiingdienauw
samenhangtmetdekalkrijkeondiepebodemoprotsigeondergrondenhotcontinentaleklimaat«
BehalveverspreidgroeiendeJuniperuscommuniszijnerstruikenenjonge
opslagaanwezigvanPrunusspinosa Crataegusmonogyna,Sorbushybrida,
Scintermedia;Corylusave11ana,Betuia Pinussylvestrisenopvochtige
plekkenPotentillafruticosa»Waardealvarnog(vrij)intensiefbeweidwerd,
zoalslangsdewegvanAlbynaarS.Barby wasopenkeleJuniperus-struiken
nageenhoutopslagaanwezigeDitwasverderdeenigeplaatswaardoorons
Helianthemum oelandicum,eenop01andendemischesoort,werdwaargenomen»
Desoortenrijkdomwasdaarlagerdanopdenietmeerbeweidee:iextensief
beweidedelenvandealvar»Verderleidtintensievebeweidingtoterosie.
Daarvangetuigendeveledoordemensverlatenpercelen,waarkalerotseen
grotereoppervlaktebestaat dandevegetatie»
Onderzoek(Sjögren,1970)heeftaangetoonddateenbegrazingsintensiteit
vangemiddeld1ooien1,3lammerenperha.na 6jaaraleenvrijwelvolledig
verdwijnenvandestruikentotgevolgheeft» Opeenalvarinhetuiterste
zuiden(tussenOttenbyendevuurtoren)werdietsdergelijksdoorons
geconstateerd» Ineenterrein(jachtgebiedvandeZweedsekoning)waar
vroegeralleenmaarbegrazingdoorhertenplaatsvond,gingeenuitgestrekte
vegetatievanJuniperuscommunis(metplaatselijkminofmeergeslotenstruweel)
massaalachteruit enstierfafdoordaternueenvoordezesoortteintensieve
-beweiding-
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beweidingmetschapenplaatsvond»Volgensvoornoemdeauteurbedraagtde
maximalebegrazingsintensiteitvoordeGroteAl
vargemiddeld.0,.65ooienmet
lammerenperhao»Daarditopdenduur/oecologischeverarmingenerosieleidt
stelthijdehelftvandezeintensiteitvoor.

De_invloedvanafnemendeofbeëindigdebewcidingop__cie_bosontwilclcelinfj,;
buitend.ealvaropöland»
IntegenstellingtotGotlandkomtopölandloofbosalsnatuurlijke
vegetatievoor|denaaldbossen (meestalPinussylvestris)zijndaaraangeplante
TennoordenvandeGroteAlvarstrekt zicheengrootloofbosgebieduit.
Ookinvroegertijdenwasdaarloofbos»Tussen18OOen185Oishetbosgekapt
enontstondenert-,g.v.begrazinggraslanden» Tengevolgevandeafnemende
beueiding,diethansminimaalenzeerlokaalis,ontstonderopgroteschaal
opnieuwbos.Momenteel zijnerzowelgeslotenbossenaanwezigalsopen
parkachtigelandschappenmeteenmozaiekvormigeafwisselingvangrasland;struweel
enbos- DesuccessiebegintmetJuniperus,CorylusenBetuia,,Delaatstesoort
domineertaldaarookindegeslotenbossen»
TenoostenvandeGroteAlvar.,oostelijkvandewegtussenII.Kvinneby
enS=Sandby,laghetmooisteenrijkstgedifferentieerdeparklandschap
datweopölandgezienhebben» Ookditwasduidelijkontstaantengevolge
vaneen(wellichtgeleidelijk)afnemendebeweidingsintensiteit» Vrijjonge
geslotenberkenbessenen-bosjeswisseldenafmetJuniperus-struwelenopdroge
grond,struikgewasvanPotentillafruticosaopvochtigebodem enzeer
soortenrijkegraslandendiezowelingroottealsinvochtigheidenreliëf
veelvariatievertoonden.Doorhetgebiedliepenenigebeekjes» Hierwaskennelijk
deidealebeweidingsintensiteit aanwezigomoenrijkgeschakeerdlandschapin
standtehouden.Zowelhetaantallevensgemeenschappenalshetaantalplanteooortenperlevensgemeenschap isopdergelijkeplaatsenveelhogerdaninde
gesloten (nietbeweide)bossenenerzijdsenindeintensiefbeweidegraslanden
anderzijds»

Doangen_of_graslandbossenopGotlandenöland»
Deängenvormeneenlandschapstypedatbijonsweten,althansmomenteel,
totSkandinaviëbeperktis»Hetiseengevolgvaneencultuurdiealuitde
ijzertijddateert» Opdedaarvoorinaanmerkingkomenderelatiefvruchtbare
envochthoudendegronden(invergelijkingmetonzebemestegraslandenzouden
--we-

-livrezeeerderalsschraallandbetitelen),waarvoorvaakgedraineerdemoerassen
vjerdcngebruikt;planttemenverschillendeloofhoutsoortenaanopeenzodanige
afstandvanelkaardathetgeheeleenindrukmaaktvaneengraslandmetverspreide
bomenenstruiken»Devoornaamsteboomsoort isdeiep,dievanbovenafgeknot
werdenwaarvanjaarlijksdejongetakkenalsveevoerwerdengeoogsto
Ookhetgraslandwerdgehooid.Kaastdeiepkwamvrijveelhazelaarvoor.
Verderkunnenanderehoutsoorteneenmeerofminderbelangrijkerolspelen,,
o.a.eik,beuk,esendiversestruweelsoorten,.OpGotlandwordtdeopslagvan
naaidhoutsoortenindeängentegengegaan (opölandheeftmendaargeenlast
vanomdatdaarvannatureloofbosaanwezig is).
DezeängenkunnenweinhetNederlandsnoghetbestbetitelenmet
"graslandbossen"omdatditmilieutypehetmiddenhoudttussenoengrasland
(hooiland)eneenbos»Zewordenookv/elhooibossenenbosweidengenoemd.
Delaatstenaamisechterminderjuistomdater(althansvroeger) gaen
bcweidingplaatsvond.Tegenwoordigwordenverschillendeängenv/elbeweid
ofnahethooiennabeweid.InhetEngelsv/ordenzewelaangeduidmetdenaam
!ï

park-meadows".

Inderdaadmakenzeeenparkachtigeindruk.Daarbijvarieertvaakdeafstand
vandehoutigegewassenonderlingzodatereenafwisselingontstaatvan
onbeschaduwdnaarsterkbeschaduwdgraslandenvansolitairebomenenstruiken
naarkleinegeslotenbosjost metalleovergangentussendeuitersten.
Hetisalmetaleenzeerkleinschaliglandschapdatsamenmethetuitgangs-r
milieuenhetcontinuebeheersindszeerlangetijd(waarschijnlijkdusal
vanafdeeersteeeuwennahetbeginvanonzejaartelling,,enwellichtnog
eerder)heeftgeleidtoteenzeergrotesoortenrijkdom.Dezev/ashetgrootst
indeAlvenaLindang(ziekaart)opGotland waaro.ao 12orchidecensoorten
voorkomen» Inhetgraslandkwameno.a.veelvoorBrizamedia,Linumcatharticum,
Carexflacca,C.tomentosa,Sesleriacoerulea,ïïoliniacoerulea.Primulaveris.
Inulasalicina,Filipendulavulgaris,Galiumboreale,Convallariamajalis
enlïclianthemumnuminularium»
Ookdevegetatievandeängvlaktennoordenvanöja(ziekaart)
v/aszeersoortenrijk,maarvaneenvochtigertype.De soortencombinatie
aldaarwerddoorniemandvanonseerderaanschouwd.Geumrivalegroeidedaar
samenmetPrimulaveris(nietP.elatoir,watinonzestrekenv/elvoorkomt)}
enverdero.a.veelCarexsylvatica,Filipendulaulmaria,F.vulgaris.
Anemonehepaticaen(mindertalrijk)Pyrolaminor,P.secunda,ïïajanthemum
bifolium.Tussenaldezesoorten(ingrasland»)kwamenvelealgemenesoorten
-voor~
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voorzoalsFestucaovina,Holcuslanatus,Potentillaerecta,P,roptans,
Trifolium repens,T.pratenseenRumexacetosella.
TussenölandsSkogsbyenKalkstad(vlaktenNWvandeGroteAlvar)werd
eendoorrundveebeweide 'dngbestudeerd» Dezeängwerdmeteenstukgrasland
(datongeveerhalfzogrootwas)alsééngeheelbeweid» Ookhierwaseensoortenrijkekruidenvegetatieaanwezigwaarino,a,ookdecombinatievanGeumrivale
metPrimulaverisvoorkwam (beidesoortenzeerabundant).Opmerkelijkwasdat
nergensinde 'ing ruderaleplekkenmetUrticadioicaenCirsium-soorten
voorkwament.g.v» defaecesvanhetvee.Ditiseengevolgvandegeringe
veebezettingenookvanhetfeitdathetbos-(äng-)areaalgroterisdande
graslandoppervlakteoVerderxvarenindeze 'dngveelstruweelsoortenaanwezig;
o„a„Rosacanina,CrataegusmonogynaenPrunusspinosa«,Hetiszeerwaarschijnlijkdatdezesoortensterkzijntoegenomensindsde äng nietmeer(regelmatig)
gemaaidwordt.Geziendegroottevanvoornoemdestruweelsoorten zaldeäng
zekerzo'n10jaar,enwellichtallangerbeweidzijngeweest»
Hetiszondermeerduidelijkdatdeängeneenwaardevollebijdrage
hebbengeleverdennogleverenaandeoecologischediversiteitvanGotland
enöland.Wanneermenbetrekkelijkkleineoppervlaktenvannietmeerdanenige
ha.metelkaargaatvergelijken,danishet zeerwaarschijnlijkdatdegrootste
soortenrijkdomindeängenwordtaangetroffen,,Voorhetnatuurbeheerin
Nederlandopentditookwaardevolleperspectieven.

DemoerassenenvochtigegraslandenopGotlandenOland,,
Indekalkrijkemoerassenwerdenrijkontwikkeldevegetatieswaargenomen
dietothetCariciondavallianaebehorenalsmedetotovergangenvandit
verbondnaarhetMolinionennaardrogeregraslandtypen„Veelvoorkomende
soortenwarenCarexhostiana,C.pulicaris,C.dioica-,C.demissa,C flacca,
C,panicea,C.tomentosa,Primulafarinosa,Moliniacoerulea,Eriophorum
latifolium,Parnassiapalustris,Succisapratensis,Pinguiculavulgaris_
LinumcathartLcum,Sesleriacoerulea,Schoenusferrugineus,S„nigricans,
Epipactispalustris,,Orchisincarnata.BrizamediaenPotentillaerecta.
Dergelijkevegetatieswerdeno.a.waargenomentenoostenvanTorsburgen
enaanderandvanStorsundopGotland (ziekaart)» Opvochtigetotnatte
bronplekkenopdeGroteAlvarvanölandwerdenvergelijkbarebegroeiingen
aangetroffen.Dezevegetatieszijnkenmerkendvooreenmeerconstantewaterstand
dieniettegrotefluctuatiesvertoont.Ditiso.a.hetgevallangsderanden
- van-

- 13vanuitgestrektemoerassen(hiermyrgenoemd).Dezemoerassenwarenvoor
eeng-rootdeel^zoalsSiorsund)ofgeheelbegroeidmeteendichtevegetatie
vanCladiummariscuswaarinsomsookPhragmitescommunisvoorkwam.
OpdeovergangvandeCladiura-vegetatienaai'hetCariciondavallianae
werdenopdiverseplaatsentrilveenvegetatiesmetCarexlasiocarpa.C,diandra
enMenyanthestrifoliatawaargenomen.
Opplaatsenwaar(zeer)groteschommelingen inwaterstandoptredenwaren
bovenvermeldesoortenrijkebegroeiingenafwezig,zoalsindevelemoerassen
opdeGroteAlvar.OpdelaagstedelenwasdaareendichteCladiura-vegetatie
eninhetovergangsgebiedvannatnaardroogvormdePotentillafruticosa
uitgestrektelagestruwelen-Dezesoortbleekoecologischnauwverwanttezijn
aanzijnkruidachtigeverwantenwaarmeehijookvaaktezamengroeit.
Dehierbovenvermeldebegroeiingenwerdennietbeweid.Elderswerden
enigewaarnemingengedaanoverheteffectvan(somsintensieve)beweidingop
dergelijkevegetaties,,OpLillaenStoraKarlsökwamenzeerlokaalmoerasvegetatiesvoor«Deindrukwerdverkregendatdezebegroeiingenopeerstgenoemd
eilandrelatiefweinigdoorschapenbegraasdwerden» Hetvoorkomenvaneen
zeersoortenrijkemoeras-graslandvegetatie opStoraKarlsb"meto.a.Sesleria
coerulea,Gymnadeniaconopsea,Teucriumscordium.Selinumcarvifolia
EquisetumvariegatumenGentianaamarellassp.uliginosa(ditlaatstetaxon
wasnieuwvoorheteiland)maakteduidelijkdatbeweidingdaar geen noodzakelijke
factorvoorhetvoortbestaanvandezebegroeiingen is.
Hetmeestfrappantewasdetotaleafwezigheidvanbosopslagterplaatse
terwijlJuniperuscommunistochingroteaantallenlangsderandvandit
graslandstondopgesteld.Ditkomtgeheelovereenmetwaarnemingeninons
landoverdeweerstanddiesoortenrijkegraslandenvretentebiedent.a.v.
deneigingtotbosvorming.Eenanderebelangwekkendev/aarnemingbetrofhet
verbandtussenmilieudynamiek(hierineersteinstantiegebaseerdopeen
wisselendewaterstandineenkalkrijkeomgeving)endeaardvandebegroeiing.
Terwijlhethierbovenbedoeldegraslandopdeflauwehellingtussenhet
hogergelegendrogekalkgraslandendelaagstgelegendelenvaneenterreindepressievoorkwamwerdopdelaatstgenoemdeplek(metveel sterkerfluctuerende
waterstanden)eenruige,soortenarmebegroeiingaangetroffenmet dominantievan
Pilipendulaulmania.
TemiddenvanhetgroteboscomplexinhetRussparkopGotland,(ziekaart)
waseenmoerassigonbebostgedeelteaanwezigdatintensiefdoorpaardenwerd
betreden.Hierwaseenopengetrapteschaarsbegroeidebodemaanwezigmeto.a.
- Carex-

14Carexflacca.Eleocharisquinqueflora,Droseraintermedia,Primulafarinosa;
PinguiculavulgarisonopdelaagsteplekkenLittorellaunifloraoRondomstenen
2
warenhogemierenbultenontstaan,vaakvanca.-1ra inoppervlakte,waaropeen
zeersoortenrijkeengeslotenvegetatieaanwezigwasmeto„a„Schocnusferrugineus,
Gentianaarnarellassp»uliginosa,Linumcatharticum,Primulafarinosaendiverse
Carices»
Depaardenliepenlangsdemierenbulten ennooit erop,hetgeenookelders
geconstateerdwerd.
Eenanderewaarnemingwerdgedaanineendoorrundveebeweidmoerassig
deelvandeGroteAlvaropöland» Ditlaglangsdenoord-zuid-wegtenwesten
vandealvarvlaktenzuidenvanBjärby,bijdeafslagnaarövVastersta,d»
Dezebeweidinghadtotgevolgdateralleenvochtiggraslandenlagemoerasvegetatiesaanwezigwarenen geen struwelenvanJuniperuscommunisenPotentilla
fruticosa» Dichtbijdestenenomheininglangsdewegwasdebeweidingsintensiteit
hethoogst»DaarkwameensoortenarmgraslandtjrpevoordattothetAgropyroRumicionbehoorde,meto»a,„veelPlantagomajorenPotentillareptans» Opde
overgangnaareensoortenrijkerevegetatiemeto,a=Equisetumvariegatu.ien
CarexflaccawaseenzoneaanwezigmetveelScirpusplanifolius» Dezelaatste
soortisevenalsinonslandookdaarzeldzaam enkarakteristiekvoordergelijke
grensmilieu'swaareenzekerebodemverdichting (hiert»g,v» debeweiding)
heeftplaatsgevonden,Inhetwatminderintensiefbeweidegraslandwaseen
zeerdichtpatroonvangrotemierenbultenaanwezig-Dezebultenherbergdende
soortenrijkstevegetatiesmeto.a.Gentianaarnarellassp.uliginosa,
Parnassiapalustris BrizamediaenSuccisapratensis.Ookwerdenopdeze
bultenregelmatigkieuplantenvanJuniperuscommunisaangetroffen» Hetrundvee
liepalleenindeslenkjestussendebultenwaareensoortenarmeretredvegetatie
voorkwam» DaarkwamenookdefaecesterechteDebultheeftdaarentegendeneiging
omvoedselarmerenkalkarmertev/ordent.g.v.hetafgrazenvandevegetatieen
dooruitspoelingmetregenwater»Alduswordeneropminiatuurschaalgradiënten
gecreëerdtussenrelatiefdroog,schraal,kalkarmenrelatiefnat.voedselrijk-,
kalkrijkmetvoornoemdevegetatiesalsresultaat»
Wijziendusindetweelaatstegevallendatbeweidinginhetgrootste
deelvandevochtigevegetatiesleidttoteenverminderingvanhetsoortenaantal enhetoptredenva,neenaantaltrivialetredplanten,maardaterlokaal
somszeldzamesoorten; zoalsScirpusplanifolius.optreden»Verderzijnhetde
mierendiededifferentiatie inhetgraslandbrengen» Mierenbultenkomenalleen
—maar—
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maartotontwikkelingbijbeweiding,wanttengevolgevaneenmaaibeheer
wordenzetelkensgenivelleerde Hoewelwevanmeningzijndatinlietalgemeen
lietmaaienvanvochtigetotdrassigegraslandenenanderemoerasvegetatiestot
meerdifferentiatieeneengroteresoortenrijkdomleidtdanbeweiden,leren
doseervaringenonsdatweookinNederlandmeeraandachtmoetenbestedenaan
deextensievebeweidingvandergelijkemilieu'smethetgrondwaterdichtonder
hetmaaiveld« Hetsamenspelvangrazendedierenenmierenkanookhiertot
waardevoliemilieu'sleiden„

Ilogelijkeoorzaakvande.verschilleninverspreidingspatroon derdiverse
soortentengevolgevandebeweiding,tevensdienendalswerkhypothesevoor
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naderoecologi_s_cji_o_nderzoek»
Alsbelangrijksteoecologischefactorwaar-doorhetverschilin
begroeiingenopdehiervoorvermeldeplaatsenkanwordenverklaard,
beschouwenwedefosforhuishoudingvandegrond.Hierbijmoetomtebeginnen
wordenopgemerkt;datdemeesteterrestrischeoecosystemendienietinsterke
matedoordemens,danweldoorbepaalde,inkoloniesofkuddenlevende
diersoortenwordenbeheerst eennatuurlijkearmoedeaanvoordeplantengroei
beschikbaarfosfaatvertonen»Dezeprimairearmoedemaaktlietmogelijkdat
erzichlokalemicro-verschillen infosfaatgehaltevoordoendierelatief
gezienalgrootgenoegkunnenzijnomtotheelverschillendeplantesoorten
teleiden» Bijditlaatstemoetenvredanweerbedenkendatwedediverse
soortenineenreekskunnenopstellenwaarvanheteneuiterstedeplantenomvat
diehetmeteenminimumaanfosfaatkunnenstellen,terwijlhetandere
daarentegendiesoortenbetreft diejuistbijzonderveelbehoeven»Hoogveen-en
heideplantenbehorenb=v„totdeeerstgenoemdecategorie,plantenvanvruchtbareweiden;b.v.Loliumperenne,totdetweede.
Vervolgensmoetenweonderscheidmakentussenwerkelijkfosforarraegronden,,
b.v.hoogveenenheide,enschijnbaarfosforarmesubstraten» Inhetlaatste
gevalgaathetdanomgrondendieweliswaarbetrekkelijkveelfosforbevatten
maarwaarvanhetmeestenietindirectoplosbarevormaanwezigis.zoalszich
datinhetbijzondervoordoet opzeerkalkrijkebodems» Behalvedoorbasische
omstandighedenwordtdeoplosbaarheidvanfosforverbindingenookverminderd
dooraanwezigheidvanveelijzerenzuurstofindegrond«Ditlaatstehoudt
weerindaterbijdiclitgetrapte;-geredenof-geslagenbodemsrelatief
meerfosforvoordeplantenbeschikbaarkomt (reductietoestand) bijzeerlosse,
goeddoorluchtebodems(oxydâtietoestand)evenwelminder»
—Uanneer-
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Uanneerwenutedoenhebbenmeteenkalkrijkegronddanzalenerzijds
beweiding(met zowelbodenverdichtingalsdirectefosfaatbemestingdoorhet
vee)toteenactiveringvandefosforhuisb.ou.dingaanleidinggeven hetgewroet
vannierendaarentegentoteenafremming.Overigenskunnen...zoalsbekend,
ookkrachtigefluctuaties"t.a.v.diversenilieucomponenten(o.ra.,vochthuishouding
enionenbalans)totbodemverdichtingvoeren,
i-letdeze; hiernogalsveronderstellinggegevenachtergrond,kunnen
wenudexvaargenomenverschilleninbegroeidevoorlopigalsvolgtverklaren;
Opdemeestintensiefdoorhetveebezochteplaatsenvindenwedesoortenmet
degrootstefosforbehoefte« Ondanksdekalkbodemkunnendaarplantengroeien
alsPlantagomajorenPoteutillaraptans.Opdewatminderintensiefbezochte
plekkentreffenweo»m.fjcirpusplanifoliusaan,opdenogmindersterk
betredenpunteno.m,Parnassiapalustris..Gentianaamarellasspt,uliginosa
enPrimulafarinosa.Bijlaatstgenoemdesoortenwordtnietalleendegeringere
betredingvanbelangmaartevenshetafremmendeeffectdatdoordelossere
structuurdermierenbultenwordtveroorzaakt» Infeitehebbenallehier
groeiende soortenbehoefteaaneenenigszinsgeactiveerdefosforhuishouding,
onderlingverschillen zealleenindematewaarinditmoetgebeuren«
Hetisookduidelijkdatjuistkalkrijkebodemsdoorextensievebeweiding
eenzeergevarieerdvegetatiepatroonkunnenkrijgen.,zulksopbasisvande
ruimtelijkevariatieinbeweidingseffectenendaarmeeindematevanactivering
vandefosforhuishouding«
Conclusies_t_enAeJJL°.evev a n hetnatuurbeheer in.H_ejdej?land.
Extensievebeweidingalsmiddeltotmilieubouw.
Deextensievebeweidingwordtbijhetnatuurbeheerintweeverschillende
situatiestoegepast» Deeerstebetrefthethandhavenvandebestaande
oecologischevariatiedieisontstaantengevolgevandebeweidinginliet
verleden.,Deextensievebeweidingisinditgevaldevoortzettingvaneen
oudebeheersmaatregel»
Daarnaastkomtdeextensievebeweidinginaanmerkingalsmaatregel
voordeomvormingvanoecologischweiniggevarieerdeterreinen;metname
voormaligelandbouwgronden;tothoogwaardigenatuur-en/ofrecreatiegebieden«
Hierwordtdebeweidinggehanteerdalsmiddeltotmilieubouw«
DewaarnemingenopGotlandenölandhebbenvooralbetrekkingopdit
laatsteaspekt.Hetisgeblekendateer afnemendebeweidingsintensiteittot
eengroteoecologischevariatieleidtendatdehoogsthaalbarevariatie
- bereikt-

- 17bereiktwordtbijdiebegrazingsintensiteitwaarbijeengi-ootdeelvande
oppervlakte zichtotbosen/ofstruweelkanontwikkelen» Bijrelatiefkleine
terreinendientditminstensdehelftvandetotaleoppervlaktetezijn«
lietisdeverwachtingd.-vtdit zondermeerookopNederlandsesituatieswaar
vaneennatuurlijkebos--en/ofstruweelontwikkeling sprakeistoegepastlean
worden.Hetspreektnatuurlijkvanzelfdataenliiernietdezelfdebeweidingsintensiteitenmoettoepassen zoalsdieinGotlandenölandgebruikelijkzijn»
Gemiddeldisdeproductiviteitvanonzegraslanden(ookdievandeZuidLimburgsekalkgraslanden)hogerdandievandaarenderhalvedientdanook
debeweidingsintensiteit (althansindeaanvang)hogertezijn.Voorieder
terreintypedientmondejuistematevanbeweidingalsookdemeestgewenste
diersoorten)tebepalen»
Verderisdeoecologischevariatiediemenverkrijgtafhankelijkvanhet
uitgangsmilieu> datgrotendeelsdoorbodem,grondwaterenklimaatbepaaldwordt.
Destegevarieerderditis,destemeervariatie zalmenindeeindsituatie
mogenverwachten,Inditverbandwordtopgemerkt datookhetextensiefbeweiden
vanvochtigegraslandenenmoerasseninNederlandtotwaardevollemilieu's
leanleiden; o.a.medetengevolgevanhetontstaanvanmierenbulten.
Opbasisvanwaarnemingeninbinnen-enbuitenlandzijndekansenhieropgroter
opmineralebodem danopmeerorganische»

Hetcreërenvangraslandbossenofängen,
InNederland zijnsituatiesaanwezigdieverwant zijnaandegraslandbossen
ofängeninZweden,Dit zijndealshooilandingebruikzijndegraslandenbij
buitenplaatsenenboomgaardenmeteenhooilandbeheer.Uitallerleidelenvan
onslandkennenwijdergelijkemilieu'sdiebotanischeenhogediversiteit
kunnenbezitten.DeZweedseängenbiedenechtereenveelgroterevariatie
danvoornoemdemilieu'svanzonniggraslandenerzijdsnaardichteschaduw
anderzijds,metdaartussenallemogelijkeovergangen.Hetligtdaaromin
deverwachtingdatlokaaldeoecologischediversiteit inNederlandzaltoenemen
wanneerhier dergelijkemilieu'sgecreëerdworden.Hiervoorzoudeno.a.goed
boomgaardeninnatuurreservatenkunnendienendieopdenominatiestaan
oamettertijdomgevormdteworden.Ditomvormendientdantegebeurenlangs
wegenvangeleidelijkheid.Opeenkleineoppervlakte (vanbijv,enkeleha,)
leanmenaleengroteoecologischevariatiecreërenwanneer/vaheengeschikte
grondsoortuitgaat.Goedemogelijkhedenheeftmeno.a.opkalkrijkegronden
- in-
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inZuid--Limburgenopstroomruggrondenlangsonzegroterivieren.
Alshoutsoortenkanr.iendeterplaatsevannaturevoorkomendesoorten
gebruiken,maarookIranlietweleensaanbevelingverdienenomdaarvanaf
tev/ijkenoOpgrondenneteensnellestrooisclvcrtering (zoalsvoornoemde
gronden)verdient hetnamelijkaanbevelingomooktewerkenmet soorten
waarvanhetbladmindersnelvergaat.Opmergelbodemkomtdaarvoorbijvoorbeeld
Pinussylvestrisinaanmerking.
Hetbeheerdienttebestaanuit 1xof2xmaaien,zulksafhankelijkvande
voedselrijkdornvanhetuitgangsmilieu.Hetkappenvaneenjarigetakken,
zoalsplaatsvindtofvondindeängen,lijktonsnietnodig,welhetplaatselijk
afentoedunnenofterugkappenomeentesterkebeschaduwingtegentegaan
endelicht-donker-gradiëntenintacttehouden.
Ssjneiivcxttinigo

1.OpGotlandenölandisdebosvonningnahetstopzettenvandebeweiding
eengeleidelijkprocesdatopdeeneplaatssnellerverlooptdanopde
andereplaats«Vooralvlakaandekustverloopt ditproceszeerlangzaam.
Alstussenstadium,tussengraslandenboskomteenparklandschapvoor.
2»Eenintensievebeweidingleidttotnivelleringvandegraslandvegetaties
entoteenafname,resp.verdwijnenvandezoomvegetaties; struwelenen
bossen.
3»Geheelgeenbeweidingleidtopdemeesteplaatsenuiteindelijktoteenmin
ofmeergeslotenbos,endusooknaareennivellering.
4»Senjuistematevanextensievebeweidingleidttoteenoptimaledifferentiatie.
Dezejuistemateisdiewaarbijhetareaa.1aanbosenstruweelminstens
evengrootofgroteris,vooralbijkleinereoppervlakten.,danhetgraslandareaal.
5»Ilededooi'hetontstaanvanmierenbultenleanbeweidingvanvochtigetot
drassigemilieu'stoteengrotebotanischedifferentiatieleiden.
6.Degrotesoortenrijkdomvandeängenofgraslandbossenwordtbehalve
doorhetuitgangsmilieu(o.a.bodem.,grondwaterenklimaat)veroorzaakt
doordevelegeleidelijkeovergangentussenlichtenschaduw,doorde
grotematevanfijnkorreligheidofkleinschaligheidvandehoutopstandenen
doorhetcontinuebeheergedurende zeerlangetijd.
7.Naderonderzoekvandefosfaathuishouding,waarbijbetredenenonbetreden
plaatsenmetelkaarvergeleken'wordenalsookkalkarmeenkalkrijkebodems,
zalwaarschijnlijkeenbelangrijkebijdrageleverentotonzekennisbetreffende
deoecologische indicaticwaardevanplantesoorten.
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Keuzeuitdegeraadpleegdeliteratuur,
Braun-BIanquet,J„1962

-DasHelianthemo-Globularion,einneuerVerband
dei"baltischenSteppenvegetation„
VeröffoGeoboto Inst,derEidg» Techn-,Hochschule
St,Rubel,Zürich.,37» Heft;27-38,

Hanson,S.1969

-DlandsAlvar,SvenskaNaturskyddsföreningen,,
Stockholm»

Lid,J.1963

-NorskogSvenskFloi^a.DetNorskeSamlaget,Oslo»

Linnman,N.etal1970

-StoraKarlsb\GotlandsAllehandasTr.AB„>
Visby„
-PhytogeographicalExcursionsinGotland.

Petterson, B, 1950

""

Excursionguide7thIntoBot„Congress
Stockholm1950,.

Petterson,B„1958

-DynamikochKonstansiGotlandsfloraoch

*

vegetation (DynamikundKonstanzinderFlora
undVegetationvonGotland,Schweden)«
ActaPhytogeogro Suecica40.
Petterson,B„1965

-Gotlandandöland„Twolimestoneislands
compared,InsThePlantcoverofSweden..
ActaPliytogeographicasuecica50 "-131-140»

Sjöbeck,M.1946

- Smaland--Gland» SeeligandCo,Stockholm»

Sjögren,E.197O

- ShortintroductiontoGlandespeciallywith
remarksonsheepgrazingonthelimestone
heathoRapportInst,ofEcologicalBotany«

^

- 20Gj3tland.se_s_cjiapen(Got1cuicls^ute^ngsfar)„
OpGotlandkomteenschapenrasvoor,datvrijwillignooit eenstalopzoekt,
zelfsnietonderdemeestextremeomstandigheden.
Hetbehoorttotdeg-roepnoordwest-europese z,.g,"primitieve"landrassen,
waartoeooklietLünenburgcrheideschaapbehoordenenkelelandrassenin
Hoorwegen,opdeHebridenenopIJsland.Zehebben,integenstellingtotboV„
hetDrentseheideschaap,eenkortestaart.
Zowelderammenalsdebokkenwarenoorspronkelijkfraaigehoornd.
DezeeigenschapishelaasopGotlandzelfdelaatstetwintigjaareruitgefokte
Eris,afgezienvaneenpaarexemplareninenkeledierentuinen,nogslechts
éénkuddemetgehoorndedierenover.Devachtbestaatuitbetrekkelijkweinig
onderwolenveellangedelcharen,degehelevachtlaat,alsdeschapenniet
wordengeschoren, inhetvoorjaaringroteplakkenlos.
Dekleuriswit; grijsenzwartoZwarteexemplarenzijnzeertalrijk,ook
gevlekteexemplarenkomenveelvoor.
Diedierenwerdenvroegerindebossenenopdekalkgraslandenrond
dedorpengehouden;waarbijzeeigenlijkvrijrondzwierven.Alleeninperioden
met zwaresneeuwvalwerdenzemethooibijgevoerd,.Zijzijninstaatinbijzonder
armevegetaties (alvar)hunvoedseltevinden,waarbijzelfsdenaalden
vandejeneverbessenwordenopgegeten»
OplieteilandjeLillaKarlsöleeftdeenigekuddemethoorns» Dekudde
iseigendomvanEilertJacobson,BopparveEksta,S-62020,Klintehamn
(tel» 0498/41007)O
Dezekuddevan120ex0 wordt,alsbeheersmaatregel,mededoordeZweedse
ïïatuurbeschermings-organisatieinstandgehouden.
Aankoopismogelijkdoorbemiddelingvanveterinairconsulent KonradHellsing,
Hästgatan 1,Visby(tel.O498-IO187)„Deprijsligttussen75en100Skr,
Voorbegrazingvankalkgraslanden inNederlandlijkt ditrasveelbelovend,
HetopölandgehoudenscliapenraslijktbijzonderveelophetGotlandse,
zezijnechterwatgroterenhoornloos,watopinkruisingmetandererassen
duidt,Dezedierengraasden zowelopdedrogekalkplateau's(alvar),inde
bossenalsopdekweldersc
-Literatuur-

Literatuur:
Berg,Bengt,1929

-Pg,71—74insDieseltsameInsel=
Berlin 1O6pp»o

Ekman,Sven,1938

Ekman,Sven,1963

o
-Varahusdjursga,;:la1'-.Itraserbb'rabcvaras!
ÄrsbokSverigcsNatur:23-46=
-DasGotlandschaf,
lts,,fürSaugetierkunde29s129-145«

Nilsson,NilsJ.,1964

-LillaKarlsöochutegangsfaren.
ÄrsbokSverigesNatur ;159-168,

Hilsson,NilsJ«,1968

-Utegangsfaren,pg.124-137ins
Karlsöama.Stockholm,148pp.

Gotlandseponnies(Gotlandrussene)o
Dit zijnmiddelgroteponnies,bijzondersteviggebouwd-,kortebredeneken
vrijslankepoten«
SindsonheugelijketijdenzijnzijopGotlandgehoudenindebossenen
weidenronddedorpen(utmarka)»Zowerdennooitopgestaldenmoestenzich,ook
onderdeextremewinteromstandigheden,zelfzienteredden,,
Zedoenwatminderpriniiti'faandandekonieksuitOost-Polen« Somsiseen
aalstreepaanwezig,dewanenhangen,DeI-J.eurenvariërenvanvosbruintot
donkerbruin.Nadelaatsteoorlogwasernogslechtseenzeerkleinaantalover«
Dooreengroepjeliefhebbersishetrasgereden,meteenstamboek,zeerzorgvuldigverdergefokt.
Hierbijwordendefokclierenendenognietvolwassendiereninzeergrote,
or/irasterdebosgedeeltongehouden (plnu 1200ha» perstuk,dichtheid 1op10ha«)«
Ditbosgebied,Lojsta-hajd; ligtbijGerum« Deopenbarewegen,diedoor
ditbosgebiedlopen,zijnvanroostersvoorzien« Omdat ze geentoeganghebben
totdevelden (utmarka)wordenze'swintersmetplnu 1tonhooiperstuk
bijgevoerd«
Contactadres;PruFannySjöberg,Gerum,S-62012Ilemse,tel« 0498/83412«
Indeliteratuurwordtditraseigenlijknergensgenoemd.Korteaanwijzingen
ins
GotlandesTuristforening,197O«Gotlands Guidr.«Visby,54PP«
Petterson,Bengt,1958~DynamikochkonstansiGotlandesFloraochvegetation.
pg« 25-27.ActaPhytogeogr.Suocica.40s1-288.
- Omdat-
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QuidatueinNederlandvoordebegrazingvan(se.h-)natuurterreinen envoor
denatuurbouwovervoldoende zeerhardepaarden-enponnierassenbeschikken,
wordtovereeneventueleinportnietgedacht»
Omdezepaarden ineennatuurgebiedtelatengrazen wordeneropGotland
devolgendeafrasteringengebruikte
a.Normaalprikkeldraad» Palenafstand3meter,dradenop50,80en110CD,
vandegrond.
b„Oudereafrasteringenvanslietenenkantplanken«.
1=Tweeplankenofslietenvan1„60à1.80hoogstaanmeteenhoekvan
60 opdegrondnaarlinks«Hiertussenzittenvastgebondenengeklemd
7 slietenvan4«00a4°30,meteenhoekvan30 opdegrondnaarrechts»
Alleen,de4 en6 of7 zitten-vastgebonden»•
Hethelehekstaatlosopdegrondenleandusookwordengebruiktop
rotsen» Hetstaat 01.:dedriepalengeschoordmet slieten,beurtelingsnaar
,7-ennaarbuiten
binnen/(schuinnaarbinnen,schuinnaarbuiten,niets,niets,schuinnaar
binnen,schuinnaarbuiten,niets,niets,e t c ) .
c.Indedoorgaandewegenliggenroosters.Putvan50cm» diepmetbetonrand,
dwarsop.de-weg3=75m ° i ndelengtevandeweg2.00m»Hieroverzitten
ijzerenstangendwarsopdeweg,hartophart 16cm»uitelkaar,12stuks«IJzerzozwaardaterverkeeroverkan.Op1/3en2/3vandebreedteonder-steunen.
Foto'saanwezigRijksinstituut voorNatuurbeheer-Leersum.

Zweedsebergkoeien(Syenskafjellkuarna).
Voordebegrazingvannatterereservaatgedeelten zijneigenlijkuitsluitend
runderengeschikt.Vandemeerdantwintigkoeienrassendienoggeeneeuw
geledeninNederlandbestonden,aangepastaaneenbreedscalavanlandschappen,
vanheideveldentotrietkraggen,isnietsmeerover.Deviernogaanwezige
Nederlandseveeslagenzijndermatehoogproduktief dat zeonbruikbaarzijn.
Dezeontwikkeling"heeft zicheigenlijkoveralinN.W.Europavoorgedaan
opeenenkeleuitzonderingna.
DoorenkeleDuitsepublicatieswerdenwijgeattendeerdophetbestaanvan
deZweedsebergkoeien.Dezezijnreedsmetgrootsuccesingezetbijhetbeheer
vanhetkraanvogelreservaat deIlüritz.Zezijnechteruiterst zeldzaamgeworden,
maarinSkanesDjurparkinHöör(ten0.vanMalrdö)haddenwijgelegeheidzete
zien.Het zijnvrijwelwitte,hoornlozekoeien; meteenzwartevlekopdeneus
- en-
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eneenzwartrandjeaandeoren« Hierendaarhebbenzenogeenheelklein
zwartvlekje,,Zekunnen,vooral 'swintersinbossenweiden,waarze,bij
sneeuwval,zelfstwijgenenbasteten,,'sZomerszoeken zevaakzeermoerassige
gebiedenop.Eenstalisnietnodig,eenafdakjevoldoende
Verdereinlichtingen zijngevraagdbijdeZweedseveterinaireinspoktie
inJamtland»Dezeverweesonsnaarhetstamboekvanditrass
AvelsföreningenförSvenskKuiligBoskapteNyland.Hierverkregenwijreeds
velewaardevolleinlichtingen.Hetraswordt,zijhetinafnemendeaantallen,
nogsteedsinTroms,N-ZwedenenFinlandgehouden»

Literatuurs
Anono;1963

- SvenskKulligBoskapunder25ar.
Jubileum-uitgaveSKB-fb'reningen,Tandsbyn,58PP»

Anono, 1

- SkanesDjurpark,pg.33(afb.)s
Nötkreaturavfjällrass.ïïalmö,3:JPP»

Anon.,1969

-Eiksstambokar1967-68.Uitg.SKB-foreningen.
Hallsta,35PP»

Ekman,Sven,1933

•-Varahusdjursgarnialantrasserbörabevaras!
ArsjokSverigesNatur % 23-46.

ia.;1969

-Naturschutzgebiet;'OstuferderMüritz1',PflogemassnaiimenmitneuartigenMitteln,
ITaturschutzarbeit inMecklenburg,12(2/3):50-51»

ICrägenow,P.,1971

•-FjällrindersollendenKranicheninderDDilhelfen.
DasTier11(3)s8—9.

Jämtlandsegeiten.
Totonzeverbazingtroffenwijindeuitstekendecollectieprimitieve
huisdierrasseninSkanesDjurparkeengeitenrasaan,Jämtlandsegeiten,dat
verregaandeovereenkomstenvertoontmetdeVeluwsegeiten.Eennaderebeschrijving
ishierdooreigenlijkoverbodig.
Ditheeftonsvermoedenversterkt.,daterinN.W.Europaóénprimitief
geitenrasmoethebbenbestaan,waarvanwenunogrestantenaantreffeninZweden,
Noorwegen,deHebridoneninWales,onwaartoedeVeluwsegeitenookbehoren.
Zehebbenalletypischehoornsen,mogelijk,alsaanpassingaanhetnatteen
- koude-
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koudeklimaat zeerlangedekharen; ruigebokkepruiken,grotesikkenenmaaien»
Dedierenvanditraszijnvrijweltotaalverdrongendoordemeerproductieve,
veelhogereeisenaanvoedingenverzorgingstellende SaanenenToggenburger
geiten.Depogingenhet''primitieve"ras,watnatuurtechnischheteremogelijkhedenbiedt,terugtefokken,,krijgendoordezeontmoetingmeerperspectief«
Literatuur:
Anon.,1968

-SkanesDjurparkpg„36(afb„)s
Järatländskagetter»Malmo,38pp«

Crook,J.1969

-FeralgoatsofNorthMales«Animals;theintern,wildl.
mag.12(1);13-15«

Mackenzie;D» 1967-Goathusbandry» Londen; 368pp„

