Konijnen in de jeneverbes
Konijnen

Er wordt al langer gesproken over de invloeden die konijnen hebben op de verjonging van de
jeneverbes. Het voorkomen van konijnen zouden zowel positieve als negatieve effecten hebben.
Positieve effect?!

Het positieve zou zijn dat door de graaf activiteiten binnen het struweel nieuwe kansen zouden ontstaan
voor verjonging. Gezien de gedachten dat jeneverbessen zou kiemen in schraal open zand. Of deze
gedachten juist is, is maar de vraag. Wanneer we verjonging vinden is dit steeds vaak onder
(loof)bomen. In de aanwezige strooisellaag kunnen de bessen schijnbaar goed kiemen, dus hoezo
hebben we een schraal, open grond nodig om tot kieming te komen.
Negetief effect

Een negatief effect van konijnen is dat ze ook moeten eten. En
laat nu net de jonge naalden van de jeneverbes een heerlijk
maal voor de konijnen vormen.
Wanneer er zaailingen gevonden zijn betekend dit nog niet dat
deze tot wasdom komen. Vooral in gebieden met veel konijnen
lijken de zaailing spontaan weer te verdwijnen. De konijnen
schijnen de jonge naalden heerlijk te vinden. In het Mantigerveld
is dit mooi te zien. Vanaf de grond zijn de eerste 20 á 30 cm van
de struiken aangevreten. De jongste naalden worden eraf
gevreten, keer op keer. Hierdoor ontstaat een dichtere structuur
aan de onderkant van de struik in vergelijking met de rest van de struik. Ook is de struik de onderste 20
á 30 cm in diameters minder breed dan daarboven. Hierdoor is mooi te zien op welke hoogte de
konijnen niet meer bij de jonge naalden kunnen komen. Door de hoge konijnenstand komen op het
Mantingezand eventuele zaailingen hoogstwaarschijnlijk niet tot wasdom.
Gebieden met verjonging

Gebieden met veel verjonging zoals het Echtenerzand en
Nationaal Park Dwingelderveld hebben bijna geen konijnen.
Albert Henkel van Staatsbosbeheer Dwingeloo reageert op de
vraag of er ook konijnen voor komen in zijn gebied met,
“Konijnen! Wat zijn dat?”, om maar aan te geven dat de
konijnenstand daar bijna 0 is.
Ik wil niet aangeven dat wanneer er geen konijnen voorkomen
je zeker bent van verjonging van de jeneverbes. Maar wel dat
het voorkomen van konijnen in jeneverbesgebieden een zeer
nadelig gevolg heeft op de verjonging van de jeneverbes. Overigens binnen struwelen zorgt het konijn
natuurlijk voor een schitterend gradiënt en is daar zeker zeer waardevol.
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