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VAN NATURE

Jacques van der Neut schrijft in Van Nature over opvallende
waarnemingen in de natuur. Hij werkt als boswachter in De
Biesbosch. Daarnaast is hij een verwoed natuurfotograaf.

In het doorstroomgebied in de Noordwaard lopen Schotse Hooglanders,
waterbuffels en konikpaarden. De dieren doen dienst als maaimachines en moeten in
dit deel van de Noordwaard de ontwikkeling van de vegetatie in toom houden.

Koniks leven in een harem met een vaste hengst die indringers op afstand houdt. FOTO ‘S J. VAN DER NEUT
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Bij het vechten gaat het vooral om imponeren.

Mooie vechtende koniks
et project Noordwaard is
uitgevoerd om de waterstanden op de rivier bij
hoge afvoeren te verlagen. Indien er in het
doorstroomgebied sprake zou zijn
van een weelderige ontwikkeling van
bomen, struiken en riet dan zou dat
de doorstroombaarheid aanmerkelijk
verminderen.
De vegetatie in het doorstroomgebied dient dus ‘kort’ de winter in te
gaan. Dat gebeurt door de inzet van
maaiapparatuur en grote grazers,
waarbij de medewerkers van Free
Nature een oogje in het zeil houden.
De kudde bestaat op dit moment uit
21 Schotse Hooglanders, 17 waterbuffels en 22 konikpaarden.
Paarden zijn net als runderen gespecialiseerde graseters, maar zijn
geen herkauwers. Ze hebben dus
geen pens met bacteriën voor hun
maag zitten. Gras komt dus direct in
hun maag. Is dat gras rijk aan eiwitten, suikers en andere voedingsstoffen, dan profiteert het paard daar direct zelf van en niet zoals bij de runderen de bacteriën.
Paarden eten dan ook bij voorkeur
jong gras en zetmeelrijk voedsel als
zaden. Ze kunnen elk jong fris
sprietje benutten, omdat ze planten
heel kort kunnen afbijten. Paarden
hebben namelijk tanden in hun onder- en bovenkaak, in tegenstelling
tot herkauwers zoals runderen, die
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alleen tanden in hun onderkaak hebben.
Ik zie grazende koniks. De konik is
van oorsprong een in Polen en WitRusland in het wild of halfwild gehouden paardenras dat klein van
stuk is. Konik betekent in het Pools
paardje. Bij de koniks is sprake van
een harem met een vaste hengst, die
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Overhead
is beperkt
FREE Nature is in 2007 als
zelfstandige stichting opgericht vanuit ARK Natuurontwikkeling. Met de voeten in de
klei ervaren de medewerkers
dat de natuur voor mooie verrassingen zorgt wanneer natuurlijke processen de ruimte
krijgen. Momenteel werken
veertien betaalde mensen
voor FREE Nature, op parttime of fulltime basis. FREE
Nature heeft geen kantoor: de
mensen werken vanuit huis en
vooral buiten, door het hele
land, waardoor de kosten beperkt blijven.

al te opdringerige heerschappen steevast op een afstand houdt. De merries hebben een draagtijd van zo’n elf
maanden en brengen in april, mei of
juni een veulen ter wereld.
Naast de harem loopt nog een
groepje van vijf hengsten. De gedrongen paarden jakkeren met wapperende manen achter elkaar aan en

Een
reusachtige
stier likt aan
het stuur en
raakt dan de
claxon
–Jacques van der Neut

stoppen regelmatig, waarbij ze elkaar
in de poten of hals proberen te bijten.
Ook worden er uitvallen gedaan naar
de edele delen. Om dat te voorkomen, trekken de hengsten de voorpoten in en liggen bijna op de grond.
Desondanks, bakkeleien ze verder.
Soms steigeren beide hengsten onder
luid gehinnik en worden ook de
voorpoten gebruikt. De vechtersbazen trappen en schoppen naar elkaar.
Dit ritueel herhaalt zich meerdere
keren. Het zijn echter geen serieuze
vechtpartijen waarbij sprake is van
bloederige verwondingen. Integendeel, het zijn meer schermutselingen, waarbij al het gedoe vooral
draait om imponeren.
Terwijl ik naar de vechtende hengsten kijk, komt er een groepje waterbuffels over de Braspenning aanlopen. Hun manier van voortbewegen
is eigenlijk geen lopen, het is meer
schrijden, waarbij de dieren aandachtig rondkijken. De waterbuffels
stoppen bij mijn geparkeerde dienstauto. Een reusachtige stier loopt naar
voren en schuurt met zijn kop meerdere malen over de trekhaak. Het dier
loopt vervolgens verder en duwt zijn
kop door het openstaande portierraam en begint aan het stuur te likken, waarbij hij de claxon raakt.
De waterbuffel reageert nauwelijks. De enorme stier loopt onverstoorbaar verder om zich weer bij de
overige waterbuffels te voegen.

