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Kauwen op vuilniszakken 
N. B. M. BRANTJES 

De slimheid van kraaiachtigen, waardoor ze 
ook verborgen voedsel leren vinden bezong 
N. Tinbergen reeds (6). Iets dergelijks be
merkte ik afgelopen twee jaren ook. Daarbij 
droegen de kauwen hun kennis over, of mis
schien juister gezegd: keken ze de kunst van 
elkaar af. Er leken echter grenzen aan die 
overdracht te zijn. Juist die grenzen lijken 
van belang om hier te vermelden. 
Het begon in mei 1979, toen ik een flat in de 
Vondellaan (Molenbuurt) te Haren (Gr.) kon 
betrekken. Mijn echtgenote werkte nog in 
Den Haag, en zodoende was ik door de week 
alleen thuis. Het moesten dus wel katten 
zijn, dacht ik, die iedere morgen de vuilnis
zak op het balkon overhoop haalden. Ook 
lag vaak 's avonds bij thuiskomst de vuilnis 
verspreid. Maar ik vergat dat katten moeilijk 
drie-hoog kunnen komen. En veel te halen 
was er trouwens ook niet. Als ik op maan
dagmorgen de zak aan de straat zette, bleek 
vaak ook dat de andere zakken die daar ston
den aan zij- of bovenkant waren openge
scheurd, en dat er veel rommel uitgevallen 
was. Weer kregen honden of katten de 
schuld, en ik dacht dat de kauwen die er vaak 
bijzaten van de gelegenheid profiteerden om 
ook wat van hun gading uit te zoeken. 
Pas toen het tot mij doordrong dat ik 's och
tends vroeg vaak kauwen op het balkon had 
gehoord, en dat er vaak een kauw wegvlucht
te als ik de keuken inliep, ging me een licht 
op. En ja hoor, in een ondoorzichtige plastic 
zak zaten forse pikgaten rond het erin ge
trokken gat. Ook op straat bleken de kauwen 
de zakken te perforeren. Dat hoefden ze dan 
niet helemaal op goed geluk te doen, want in 
Haren schrijft de gemeente groene zakken 
voor, en die zijn enigszins transparant. Van
uit de flat was mooi te zien hoe de kauwen 
loerend rond de zakken liepen, en er hier en 
daar eens fors de snavel instaken. Soms volg

den meer pikken, soms begon een heftig 
trekken aan iets in de zak, soms ook liep de 
kauw verder. Het was grappig om te zien dat 
er meestal ééntje begon, en dat dan snel 
meerdere kauwen arriveerden en zich ermee 
gingen bemoeien. Dan volgde het spel van el
kaar wegjagen en buit-afpakken, achtervol
gingen naar naburige schoorstenen en meer 
van dergelijke uitingen van het 'sociaal' ka
rakter van kauwen. 
Hemelsbreed op 700 meter afstand ligt het 
Biologisch Centrum van de Rijksuniversiteit 
van Groningen. Daar leeft een kauwenkolo
nie waarvan het sociale systeem reeds jaren 
wordt gevolgd (1, 4, 5). Deze kauwen zijn 
voor een groot deel geringd en vaak kan men 
ze parmantig met hun gekleurde sokken zien 
rondstappen. Echter bij de vuilniszakken 
voor onze flat waren zelden ringdragers. Dat 
betekent niet dat deze 'universitair gevorm-
den' zich te goed voelen om vuilnisman te 
spelen, maar het betekent dat in de Molen
buurt andere kauwen opereren dan bij het 
Biologisch Centrum. Navraag en rond
fietsen leerden dat alléén in de omgeving 
(Meerweg, Emmalaan) kauwen vuilniszak
ken 'aanvallen'. Dit is nu al mijn tweede jaar 
in Haren, en nog steeds pikken alléén de 
Molenbuurt-kauwen in de zakken, hoewel 
momenteel (oktober 1980) de aandacht meer 
uitgaat naar de eikels in het plantsoen. Het 
kunstje om de vuilniszakken af te schuimen 
blijkt dus wel door de buurt-kauwen te wor
den afgekeken, maar het kan lang duren (nu 
al minstens twee jaar) vóór kauwen van el
ders het overnemen. Vermoedelijk omdat ze 
in deze buurt laag in de sociale rangorde ko
men, en, zoals Rocll (4, 5) laat zien, leren 
ranghogere wel van ranglagerc kauwen, 
maar niet omgekeerd. Ook Bossema, Roëll, 
Baeyens, Zeevalking en Leever (1) stellen dat 
het kunstje om meelwormen uit een kleibal-
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Fig. 1. Een kauw op zijn gebruikelijke inspectietocht. 

letje te zoeken alléén binnen sub-populaties 
van kauwen wordt afgekeken. 
Er is dus een groot verschil met pimpelmezen 
in Engeland, die leerden om kapsules van 
melkflessen te perforeren om zo de room er
af te eten. Dit kunstje verbreidde zich naar 
het schijnt wél snel over heel Engeland (2, 3). 
Vermoedelijk hangt de snelheid van versprei

ding van een bekwaamheid samen met de so
ciale structuur. Omdat kauwen veel op vuil
nisbelten fourageren is het te verwachten, 
dat ze leren met vuilniszakken om te gaan. 
Wie kan melden of en waar elders al gesloten 
zakken door kauwen worden kapotgepikt, 
hetzij de genoemde transparante, hetzij de 
grijze ondoorzichtige vuilniszakken? 
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Het beheer in een aantal Zuidzweedse 
natuurterreinen, grotendeels botanische reservaten 

G. VAN DIJK 
Staatsbosbeheer, Consulentschap voor het Natuurbehoud in de provincie Utrecht 

Tijdens onze vakantie in Zweden van 22 juli 
tot 8 augustus 1980, bezochten mijn vrouw 
en ik een groot aantal natuurreservaten in de 
provincies Skane, Blekinge en Smaland (in 
Smèland alleen op het eiland Oland). Dat is 
daar gemakkelijker dan in Nederland, want 
vrijwel alle reservaten zijn vrij toegankelijk 
en de vakantieganger wordt opmerkzaam ge
maakt op het bestaan ervan via vouwbladen 
en verkeersborden. De recreatiedruk valt in 
het algemeen echter reuze mee, zowel door 
de overdaad aan natuurterreinen als de ge
ringe bevolkingsdruk. 
Veel van deze reservaten zijn, anders dan 
men wellicht zou verwachten, zeer goed ver
gelijkbaar met Nederlandse reservaten, met 
oppervlaktes van enkele tot enkele tientallen 
hectaren. Het is daarom bijzonder interes
sant om de gedachten omtrent het beheer 
eens te vergelijken met de opvattingen die in 
Nederland leven. 
Het overgrote deel van deze reservaten wordt 
begraasd. Aangezien begrazing in Nederland 
nog een betrekkelijk nieuwe beheersvorm is, 
kunnen wij in Zweden nog veel opsteken. 
Reeds eerder bezochten Nederlandse botani-
ci Oland en Gotland om daar verschillende 
beheers vormen, waaronder begrazing, te 
bestuderen (4). 
In het artikel van Oosterveld (5), werd voor 
het eerst een aantal aspecten eens overzichte
lijk behandeld. Een zeer recente publicatie, 
waarin begrazing behandeld wordt, is het 
boek Levensgemeenschappen van het Rijks
instituut voor Natuurbeheer (6). 
Veelal zijn de verwachtingen m.b.t. de effec
ten van begrazing op de samenstelling van de 
vegetatie hooggestemd. Interessant is nu om 
eens de Zweedse opvattingen hieromtrent te 
bekijken. Hoewel begrazing vrijwel overal 
wordt toegepast (waarschijnlijk mede omdat 
het een goedkope methode is), komt men de 

opvatting tegen, dat een maaibeheer beter 
zou zijn. 
Ook omtrent de wijze van begrazing bestaan 
verschillen van inzicht: in Nederland bepleit 
men veelal begrazing gedurende een zo lang 
mogelijke periode, in Zweden soms een zo 
kort mogelijke periode. Hierop wordt ver
derop dieper ingegaan. Het beheer dat in dit 
artikel aan de orde zal komen, is in hoofd
zaak dat van begraasde graslanden en half 
open landschappen, van heidevelden en van 
'hooilandbossen'. Eerst zullen de indrukken 
van enkele terreinen worden besproken. De
ze hebben betrekking op terreinbezoeken 
tussen 24 juli en 7 augustus. In de beweide 
terreinen was toen weliswaar nog veel te zien, 
maar toch zijn stellig ettelijke interessante 
soorten gemist door de late waarnemingsda
tum. In de 'hooilandbossen' was in de 
meeste gevallen net gemaaid, waardoor het 
beeld van de vegetatie daar hoogst onvolle
dig was. Voor determinatie was slechts Else-
viers Plantengids van Björn Ursing beschik
baar. Weliswaar waren de meeste voor Ne
derlandse begrippen onbekende soorten hier
in te vinden, maar de beknopte beschrijving 
gaf niet in alle gevallen zekerheid. 
Bij de beschrijving van de bezochte terreinen 
is de volgende indeling aangehouden: be
graasde graslanden en half open landschap
pen (soms met bos), begraasd heideveld en 
'hooilandbossen'. 

Begraasde graslanden en half open 
landschappen 
I. Hagestad 
Dit is een duinreservaat op het zuidoostpunt
je van Skane, Zwedens meest zuidelijke pro
vincie. Slechts enkele hectaren worden hier 
begraasd en wel zodanig, dat nagenoeg het 
hele betreffende terrein als grasland in stand 
blijft. Volgens de beheersrichtlijn bedraagt 
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de begrazingsdruk 1 koe per 1,5 ha, vrij hoog 
voor een schrale zandbodem. Wij troffen 
hier een bloemrijke vegetatie aan met zeer 
veel Engels gras (Armeria marltimd) en vrij 
veel Echt walstro (Galium verum), voorts 
o.a. Aar-ereprijs (Veronica spicata), Zand-
zegge (Carex arenaria) en een niet nader ge
determineerd anjertje (Dianthus spec). Hoe
wel dit niet met zekerheid is te zeggen, be
staat de indruk dat de in een ander deel van 
dit terrein waargenomen ca. 10 koeien en 
verscheidene kalveren, niet in het hele terrein 
tegelijk konden grazen. Wellicht is de massa
le bloei toe te schrijven aan een 'rust
periode', waarin niet gegraasd werd. 
Opvallend is dat Engels gras zo massaal 
voorkwam op ca. 600 m van de kust, aan de 
landzijde van een bosterrein. De droge schra
le graslanden zijn overigens wel een milieu 
waar we deze plant ook in Nederland tegen
komen (b.v. aan het Veluwemeer). 
Vermeldenswaard is nog, dat in een klein 
berkenbosje in het begraasde terrein veel 
Grote brandnetel (Unica dioica) groeide, 
kennelijk vanwege de functie als schuilplaats 
bij regen en/of felle zon en de als gevolg 
daarvan optredende ophoping van mest. 
Het was interessant om te zien wat het effect 
van begrazen was door eens ergens bij de af
rastering te kijken. Hier groeide aan de be
graasde kant van het hek o.a. Engels gras en 
Echt walstro en aan de niet-begraasde kant 
een dicht veld Duinriet (Calatnagrostis epige-
jos), waar geen of weinig andere soorten tus
sen groeiden. Wat verderop in het niet-
begraasde gebied kwam een open terrein 
voor, dat potentieel vermoedelijk erg lijkt op 
het begraasde gebied. Hier was de vegetatie 
veelal grover gestructureerd, met plaatselijk 
dominantie van Duinriet en elders van Frans 
raaigras (Arrhenaterum elatius). Toch kwam 
ook hier een relatief fijn gestructureerd deel 
voor. Dit was zo te zien een van de schraalste 
delen, met naast o.a. Engels gras. Echt 
walstro en Geoorde zuring (Rumex thyrsifto
rus) ook soorten als Muizeoor (Hieracium 
pilosella) en Muurpeper (Sedum acre). 
Samenvattend kan worden gesteld dat de be

grazing tenminste plaatselijk verrijkend 
werkt en dat dit vooral daar het geval is, 
waar de bodemsituatie dominantie van grote 
grassoorten toelaat. 

2. Brösarps Södra Backar 
Dit reservaat bestaat geheel uit begraasd 
grasland op sterk heuvelachtig terrein. De 
oppervlakte van de bezochte begrazingseen-
heid is niet bekend, maar ligt vermoedelijk in 
de orde van 7-10 ha. De beweidingsdruk1 is 
zodanig, dat vrijwel geen struweelvorming 
optreedt. Ondanks de relatief geringe opper
vlakte, is sprake van een duidelijke differen
tiatie in de vegetatie. Hoewel Oosterveld 
aangeeft dat voor het bereiken van differen
tiatie in het algemeen minstens 10 ha nodig is 
bij begrazingsbeheer, is de gunstige situatie 
in dit terrein stellig te danken aan het sterke 
reliëf. Ook in Nederland komen overigens 
zulke situaties voor, bijv. in het reservaat 
'De Oude Trambaan' aan de voet van de 
Grebbeberg (ca. 3 ha), zij het dat daar de 
steile helling juist zorgt voor een geringe be
grazingsdruk op deze helling. De belang
rijkste milieutypen in dit terrein zijn: heuvel
toppen met een botanisch arme vegetatie, 
botanisch rijke hellingen en een dalletje met 
een begroeiing die lijkt op de vegetaties van 
de toppen. Vermoedelijk wordt dit veroor
zaakt door een gedragspatroon, waarbij bij 
bepaalde (goede) weersomstandigheden ge
rust wordt op de toppen en bij regen, harde 
wind of felle zon het vee zich ophoudt in het 
dalletje, waar enkele struiken en een boom 
staan. 

Op de toppen is plaatselijk een brandnetel-
veld aanwezig en elders een bloemarme 
grasmat van ca. 40 cm hoogte (relatief slecht 
aangevreten, door eigen mest waarschijnlijk) 
met soorten als Kweek (Elytrigia repens), 
Kropaar (Daclylis glomerata) en Grote 
brandnetel. 
In het dalletje groeit vooral veel brandnetel 
bij de boom en de struiken, maar ook wel in 
verspreide 'plakken' in het grasland. De hel
lingen waren botanisch veel rijker. Kennelijk 
komt het vee hier alleen om te grazen en niet 
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Fig. 1. Steneryd (Blekinge), een typisch voorbeeld van een ang of hooilandbos. 

zozeer om te rusten, zodat er minder be
mesting optreedt. 
Ten dele was de vegetatie al flink begraasd. 
Op grote stukken was de vegetatie nog maar 
ca. 5 cm lang. Er groeide o.a. Agrimonie 
(Agrimonia spec). Gewone sleutelbloem 
(Primula veris). Vrouwenmantel (Alchemil-
la vulgaris coll.). Ratelaar (Rhinantus spec), 
Bevertjes (Briza media), Beemdkroon 
(Knautia arvensis), Grasklokje (Campanula 
rotundifolia), Perzikbladig klokje (Campa
nula persicifolia). Echt walstro (Galium ve
rum) en Sikkelklaver (Medicago saliva ssp 
falcata). Verder is hier soms een rossig waas 
aanwezig, veroorzaakt door de bloeiwijzen 
van Agrostis spec De folder 'Natur i Skane' 
vermeldt speciaal het talrijk voorkomen van 
sleutelbloemen op zuidhellingen en van Wil-
demanskruid (Anemone Pulsatilla) op 
noordhellingen. 

Samenvattend kunnen we als belangrijkste 
waarneming noemen het optreden van diffe
rentiatie t.g.v. de aanwezigheid van reliëf. 
Voorts kan nog het niet tot ontwikkeling ko
men van zoomvegetaties maar alleen van ru
derale vegetaties bij houtgewas worden ge
noemd, een gevolg van de grote bemestings-
druk en wellicht ook vertrapping op deze 
plaatsen. 

3. Tosteberga angar 
Dit reservaat aan de noordoostkust van 
Skane bestaat uit enkele, gescheiden begraas
de, percelen met een verschillende aanblik. 
Die aanblik wordt vooral bepaald door de 
hoeveelheid houtgewas die er groeit en die 
qua bedekkingsaandeel varieert van 10 tot 
30%::. De afzonderlijke beweidingseenheden 
hebben een oppervlakte van naar schatting 
enkele hectaren. In tegenstelling tot het vori-

161 



ge, is dit terrein vrijwel vlak. In het meren
deel met IO-15a/o bedekking van struiken 
(vnl. meidoorns, tevens rozen) was het gewas 
reeds afgegraasd tot een lengte van nog 
slechts een paar centimeter. Ook bij de strui
ken was de vegetatie kortgevreten. Zoomve
getaties zijn niet aangetroffen en ook geen 
brandnetelvegetaties. Wel komen hier inte
ressante soorten voor als Gewone sleutel
bloem en een (niet afgevreten) anemoon 
(Wildemanskruid?). 
In het perceel met ca. 30% struikbedekking 
(vnl. meidoorns en hazelaars, voorts slee
doorn en een rozesoort) was veel meer te 
zien. Op verschillende plaatsen was langs de 
struiken een soort zoomvegetatie aanwezig. 
Hierin groeiden o.a. Zaagblad (Serratula 
tinctoria). Knolspirea (Filipendula vulgaris), 
Agrimonie (Agrimonia spec). Knikkend na-
gelkruid (Geum rivale), Echt walstro (Gali
um verum) en Bevertjes (Briza media). Hoe
wel dat uit de notities niet meer is af te lei
den, dankt de eveneens geconstateerde Boch
tige klaver (Trifolium medium) zijn voorko
men vermoedelijk aan de aanwezigheid van 
zoomsituaties. Ook in dit terreindeel groei
den weer sleutelbloemen en de reeds genoem
de anemoon. Slechts eenmaal werd een con
centratie brandnetels in een zoomsituatie 
waargenomen. 

Men is geneigd het gunstige vegetatiebeeld 
toe te schrijven aan de grote hoeveelheid 
houtgewas, waardoor de bemestingsdruk op 
de afzonderlijke randsituaties veel minder is 
dan wanneer er slechts enkele struiken in een 
perceel staan'. Dat in het terreindeel met een 
twee- tot driemaal zo laag aandeel van hout
gewas, ondanks de afwezigheid van ruderale 
vegetaties, toch geen zoomvegetaties voor
kwamen, is vermoedelijk te wijten aan de te 
hoge begrazingsdruk of het in een té korte 
periode afgrazen van het terrein. 
Overigens kan men zich afvragen wat uitein
delijk in het perceel met 30% struiken zal ge
beuren. Indien de begrazingsdruk zo laag 
zou zijn, dat de zomen ook in het najaar nog 
niet afgevreten zijn, dan is te verwachten dat 
de struiken zover zullen oprukken dat uitein

delijk een tamelijk intensief begraasde kleine 
oppervlakte grasland overblijft. Men zal dus 
zeer zorgvuldig de veedichtheid moeten kie
zen: niet te hoog, anders zijn er geen zomen 
(deze worden dan te vroeg afgegraasd) en 
niet te laag, anders lopen de zomen vol met 
struiken. De indruk, dat terugzetten van 
houtgewas onvermijdelijk was ter voorko
ming van 'steile randen' tussen struiken en 
grasland, bestond reeds. In de beheersricht-
lijnen troffen wij hiervan een bevestiging: 
daarin werd het kappen als een 'noodzakelij
ke aanvulling' op de begrazing beschreven, 
aangezien een gemengde begrazing, bijv. met 
schapen en geiten, die meer aan struiken vre
ten, ongewenst werd geacht op zo'n gevoelig 
terrein. Men beweidt met koeien en wel in 
jaarlijks wisselende dichtheden, afhankelijk 
van de groei van de vegetatie. Overigens is 
ook volgens Gustawsson (3) het rooien van 
houtgewas in Zweedse, met houtgewas bezet
te beweidingsterreinen een noodzakelijk 
geachte beheersmaatregel. Samenvattend 
kunnen wij constateren dat een extensiever 
begrazingsbeheer dan in bijv. Brösarps Bac
kar, door de vestiging van vele struiken, goe
de mogelijkheden biedt voor de ontwikkeling 
van zoomvegetaties. Het blijft waarschijnlijk 
echter ook dan een vrij moeilijke opgave om 
deze ook in stand te houden. 

4. 'Parklandschap' bij Kvinneby, Öland 
Aan de oostkust van Öland ligt aan weerszij
den van een beekje een zeer fraai extensief 
begraasd terrein. Het is nog geen reservaat. 
Wij werden op het bestaan ervan opmerk
zaam gemaakt door drs. F. A. Bink van het 
R. I. N., die er in een gunstiger jaargetijde 
verscheidene soorten orchideeën heeft aange
troffen. 
Van Leeuwen et al. (4) noemen dit terrein 
ook het mooiste en rijkst gedifferentieerde 
parklandschap dat zij op Öland hebben ge
zien. Het ligt tussen de kust en de evenwijdig 
daaraan gelegen openbare weg. Binnen deze 
afstand van ca, 1,5 km verandert het terrein 
geleidelijk, het is a.h.w. een 'uitgerekte gra
diënt'. In het hoogst gelegen deel (van dit 
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overigens vlakke terrein) vinden we een 
prachtig mozaïek van graslandjes, struwelen 
en wat berkenbos. De struwelen bestaan hier 
vnl. uit jeneverbes (Juniperus communis). 
Ze bedekken maar liefst ca. 50% en zijn veel
al minder dan 1 m hoog. Kennelijk is de ont
wikkeling (dichtgroeien) hier nog in volle 
gang. Er zijn hier in het geheel geen zoomve
getaties aangetroffen en de graslandjes wa
ren in het algemeen reeds kort afgegraasd. 
Om een idee te geven van deze graslandjes: 
hier groeien soorten als Aarddistel (Cirsium 
acaulon), Thijm (Thymus spec), Rolklaver 
(Lotus corniculatus). Sikkelklaver (Medica
go saliva ssp falcata). Rode klaver (Trifoli
um pratense; plaatselijk veel). Struikheide 
(Calluna vulgaris; plaatselijk vrij veel), Gras
klokje (Campanula rotundifolia), Brunei 
(Prunella vulgaris), Bevertjes (Briza media), 
Wondklaver (Anthyllis vulneraria) en op la
gere, vochtige plekken o.a. Dotter (Caltha 
palustris). Moerasspirea (Filipendula ultna-
rid) en Blauwgras (Sesleria caerulea). 
Verder in de richting van de kust wordt het 
jeneverbesstruweel vervangen door een mas
sief, laag struweel van Heesterganzerik (Po-
tentilla fruticosa) dat naar schatting meer 
dan 75% bedekt. Plaatselijk werd hier de als 
zoomplant te boek staande, maar zich zeker 
niet altijd als zodanig gedragende, Wilge-
bladalant (Inula salicina) gevonden. Van dit 
terrein is moeilijk een samenvattende consta
tering te geven. Het is nog steeds een prach
tig afwisselend geheel, maar het lijkt snel 
dicht te groeien, ten koste van de differentia
tie. Merkwaardig is echter, dat de grasland
jes omstreeks 1 augustus reeds zo kort waren 
afgegraasd. De afwezigheid van zoomvegeta
ties zal wel dezelfde oorzaak hebben, al moet 
wel aangetekend worden, dat we hier in 
eventuele zomen mogelijk niet de echte Tri-
folionsoorten zouden aantreffen, gezien het 
relatief voedselarme karakter van dit terrein. 

5. Complex van feneverbesstruweel en gras
landjes aan de westkust van Öland 
Ten noordwesten van Gilberga ligt een uit
gestrekt extensief begraasd terrein (géén re

servaat), met een grootste doorsnede van ca. 
1,5 km. Buiten de directe kustzone (die kaler 
is), is de gemiddelde bedekking van de jene-
verbesstruwelen 30-50%. 
Ook hier was de vegetatie, net als in het vori
ge terrein, i.h.a. (zeer) kort, door begrazing 
en/of een zeer lage produktie. Zoomvegeta
ties (of een variant daarvan) werden niet aan
getroffen en het gras was in het algemeen 
kort tot bij de struiken. 
In de graslanden groeiden soorten als Dui
zendblad (Achillea millefolium), Rolklaver 
(Lotus corniculatus), Muizeoortje (Hieraci
um pilosella). Echt walstro (Galium verum), 
Aar-ereprijs (Veronica spicata), Madeliefje 
(Bellis perennis). Sikkelklaver (Medicago sa
liva ssp falcata), Schapegras (Festuca ovina), 
vermoedelijk Geoorde silene (fiilene of o ti
les), Aarddistel (Cirsium acaulon, weinig), 
Sleedoorn (Prunus spinosa). Dichter bij de 
kustlijn is een nog schralere vegetatie aange
troffen met veel Muizeoortje en verspreid 
korstmossen. 
Het onopgeloste raadsel in dit terrein wordt 
opnieuw gevormd door de 'steile randen' 
tussen struweel en de korte kruidenvegetatie. 
Het is niet uitgesloten dat dit voorzover de 
produktie niet zeer laag is (dat komt nl. ook 
voor), samenhangt met een beweidings-
systeem waarbij de vegetatie in een relatief 
korte periode (d.w.z. veel korter dan zes 
maanden) wordt afgegraasd. 

6. Voormalige 'ang' bij Kalkstad 
Van het begrip ang is nog geen uitleg gege
ven. Hoewel omtrent deze term ook in Zwe
den nog verdeeldheid heerst (hij kan nl. ook 
gewoon grasland betekenen), wordt hij hier 
alleen gebruikt in de zin van 'hooilandbos
sen', d.w.z. terreinen die primair dienden 
voor de hooiwinning, maar waarin vele bo
men en struiken (veelal hazelaars) thuishoor
den. Deze oude structuur is in het onderhavi
ge terrein nog duidelijk te herkennen. Opval
lend is, dat er veel essen staan, zowel bomen 
als struiken. Tegenwoordig wordt dit terrein 
beweid, hetgeen ook af te lezen is aan de vele 
doornstruiken die zich hebben gevestigd 
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Fig. 2. Jong jeneverbesstruweel met graslandjes bij Kvinneby, Öland. 

(sleedoorns, meidoorns, rozen). 
Het terrein is botanisch bijzonder interessant 
met een keur van soorten. We zullen ons hier 
echter beperken tot enkele opmerkingen over 
zoomsituaties. Dankzij de extensieve begra
zing komen we hier situaties tegen van zoom-
planten langs struweel. Zo vinden we plaat
selijk bijeen: Wilgebladalant (Inula salicina), 
Knolspirea (Filipendula vulgaris). Wilde 
marjolein (Origanum vulgare), Agrimonie 
(Agrimonia spec) en tevens graslandsoorten 
als Gewone sleutelbloem (Primula veris), 
Margriet (Chrysanthemum leucanthemum), 
Bevertjes (Briza media) en ook Vrouwen
mantel (Alchemilla vulgaris coll.). Vlakbij 
laatstgenoemde plek vinden we ook een steile 
rand tussen grasland en hoog opgaand ge
boomte, zoals die meer in de oorspronkelijke 
'ang' thuishoorde. Daar groeiden echter ook 
Knolspirea, Wilde marjolein en Bochtige 

klaver en voorts soorten als Vrouwenmantel, 
Leverbloempje (Anemone hepatica) en Wil
de aardbei (Fragaria vesca). 
Hoewel dus de indruk zou kunnen zijn, dat 
de beweiding hier voor verrijking heeft ge
zorgd, blijkt dat ook in situaties die meer 
met het beeld van de oude ang overeenko
men, zoomplanten kunnen voorkomen. 
Wat de effecten zijn op het grasland zelf, is 
voor dit terrein niet bekend, maar verderop 
in dit artikel wordt nader ingegaan op de me
ning van de Zweedse natuurbeheersinstellin
gen hierover. 

7. Björstorp 
Dit is een klein natuurreservaat in het oosten 
van Blekinge. Het reservaat beslaat ca. 3 ha, 
waarvan meer dan driekwart bos is. Aan de 
rand en tussen het bos liggen twee grasland
jes. Het geheel wordt beweid, samen met 

164 


