
:'onbekende gebieden'_

ËLSHOUTERS

Illei9irc
De Elshouters zijn een onderdeel van het beekdal van de lonmel en
zijn gelegen te 'lYaalre. Hoe klej-n ae ook zíjn, ze geven nog l,;el
een indruk van hoe het vroeger eens geweest ís. Daarom z.íjn ze zorve1

vanuit landschappelijk, orrrithologisch a1s florischtisch cogupnt
zeer interessant. (en op nog meer niet genoemde gebied.en. )

De kaart geeft een indrulc van de ligging (inzet), begrenzirrg r:r
tevens van d"e begroeiïngstype.
Het gebied bestaat voornamelijk uit elzenbràekbos, migten en klein*
schalige weiland.en. A11een het noordelijk stukje van het bekeken
gebied is grootsehalig en niet zo interessant. Iiier ligt ook de
lrYol-molenrr met camping, tevens centrum van de zandgrondkanoërs.

llccise-yel-!s!-ce!i=9
De Elshouters zijn gelegen aan de oostkant van de Dommel en ten wester
van gehucht loon (gem. \tíaal-re). Het gebied ligt in uurhok 51*54
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De El-shouters zijn een onderdeel van het voor huidige begrippen nog
lr§ii ongeschonden beekdal van de lJommel ten zuiden van Eindhorren.
Het gebied ligt ten westen van het gehucht loori en vormt hier nog
een vrij ongeschonden geheel- mee. ï/e zien hier nog duideiijlc de
cve?gang van hogere gronden met de menselijke bebouwing en de zp4n.
hcrrle akkers, naer het lage:: gelegen gebied tegen de beek niet zijrr
el-zenbroekbossen en vochtige hooilandjes.
Ilet bosgedeelte bestaat voonaamelijk rrit vochtig elzenbr:oellbos en
natte gedeelten d.icht gegroeid rnet wi1g. Dit l-aatste is rriï"s.

een gevolg van het klot steken waardoor het met pl.aatsen ac nat rrier.ri

dat al-l-een. nog maar de wilg terug kwam en niet de els. Deze kl"ot-
gaten zlJn door dichtgroeien met onderandere veenmos r.ritgegroeid
tct ware drijftillen. Ook heeft men op twee plaatsen geprobeerd
populieren aan te planten. DÍt is op maar één plaats gelukt.
Ïn. het gebled liggen ook enkele rligtenveldjes. Dit zljn voornanelijir
uit Rlet bestaande nrigten vraar veel k:rriden tussen groeien, o.&.
Engelwortel, tr{oerasspirea en Gewone wed.erlk.
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l.et meest interess;ant zi,jn de voclrtir.e h.ooiiand,] cs ,i;aar:.il-rn í::':. c: tl , ,.
,"iri ideli jk uitspringen, Yan 2 zal i.1: een g1obal e l:esr: jrri j r'-i n,i i.{;v(;; .
.- a1-èn ligt in het zuj-den van het geb'icd iegen c1e Donrre.l". er j:est::ai;

'lj t 2 Dercel-en. ién perceel is erg vochtig (nat ) t''iet veel r)c.L-i;c,r:l ,l r.,..

e en klein stukje iiiet. Vanvrege het herhaaldeli;1i; buiten zijl-i or:.;.-
r,r'ed.en van de Dorunel en de d"aar niee gepaar"d. gaande bemesting (zel
maar verontreiniging) is dit stulc floristisch op een terug Ïreg.
t','at tot uitdrukking komt in het ineens verschijnen van pitrus en

op de drogere wa1 langs de beek zelf Grote bra:rdnetel.
liet andere perceel ligt iets hoger en daard.oor beter bescher','nC tegen
de slechte invloed.en van cle llornmel . In dit grasland zien !ï'e een ilu.jcli:,;
overgang. Tegen de Dommel groeit voornanelijk Liesgras, in het r,idden
allerlei- grassen en kruiden en op het hocgste geceelte vind.en,,,'e
de nog unieke situatie d.at de Bosanemoon in gu.aslanc vcorlcornt.
Het tweede perceel wat ik eigenlijk wi1 behandelen is niet meer.
De eerste keer dat ik er kwan was het een uit ze{,gen bestaand stuk.
Ïn de daarop volgenae winter werd het zo goed als mogelijk afgebrand-.
Het hogere gedeelte kreeg een begroeiÏng van vrnl. 1/eldms, Ve)-dzurinp,;

en Kropaar. liet natte gedeelte vrat ontsnapt vras aan d"e brand behiel.d
zijn karakter met o.a. Veenpluis, Zompzegge en Snarrelzegge.
ïn de v,rinter van ,83/,84 v;erd het hooilandje geheel op zijn kop
geze',.. Sloten getroiiken, omgeploegd en ingezaaid net rogge (en ciat
op zotn nat stuk !?). Er werd een voedermif rnet hcoi geplaatst.
Dit a1les werd gedaal door een of andere GUp die claoht J:ierdooi:
meer te kunnen ftoogstenrr. Gelukkig broedde er. geen fazant te meer orn!

sinds d.e winter .ran '81 /' 82 worden er beheersv;erkzaarnheden gedaan,
het betreft het afzet van de elzenopstand.. Dit vras we1 nod,i6 vrant
oud.e boeren uit de omgevi-ng zeiden me d.at dit niet meer gebei:rd was

sinds ','ïO ïï.

!9-yggglg.
De meeste lnforrnatie over hef broeclvogelbestand is verkregen door
inventarisaties in r82 en t83. Er vrerd geinventari-seerd volgens de

lntegrale kp.rterings methode. Aangezien de Elshouters voor mij niet
naast de deur liggen zijn maar weinig bezoeken echt vroeg uit
gevoerd. Dit zou enigszins 6;ecorigeerd kunnen worden door het aantal
tB2 16 bezoeken en j-n rBJ 1o bezoeken met twee aanvullings d.ata.
De resultaten zijn kritisch bekeken en omdat het over zul-ke kleine
aantallen gaat wi1 ik er verder geen conclusj_es uit trekken.
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Resultaten van de broedvogelinventarisaties t82 en t83.

t3z rg3 SOORT t1z r83

ïiilde eend 4 4
lïintertaling 1 O-1
\iiaterhoen 3-4 3-4
Iioutduif 2 1

Tortel 3 1')
Heggemus 2-3 1

Ïi interkoning B-1 0 9-1 0
Roodborst 5-7 6-e
K1. karekiet 1 1

Bosrietzanger 1-2 C-1
Tuinfluiter 4-6 6-7
Zwartkop 4 3-5
Grasmus 3 )
Fitis 7-B 4
Tjiftjaf 1 0 6

Bgspreking:

Nachtegaal 1

l,rierel- 5-6
Zangli- j st er 2

Gr. lijster 0-1
Spreeurv 'l

Koolmees 9-1 0
Pimpelmees 3-4
I'iatkop '3-4
Staartmees 1

Boomkmiper 1

Vink 0-1
Rietgors 4-,
V1. gaai 1

Ekster 1

Zw. kraaí 1
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4-5
4-6
1-3
1

0-1
o-1
3

1

:

In de vrinter tussen deze jaren inris in het gebià.f een naa-r: t,e::ltoi;tlj.''

v:rij groot stuk bos afgezet. Ook het niet ts mcrgens vroeg r:raar veel

later op de dag inventarisez:en (en ook rs avonds), Iiet .rei"scl.il in
intensiteit. A1 deze factoren en vírs nog vrel een paar benaien het

gevonden aantal en verschÍf over deze twee ,iaren.

Andere vogelsocrten clie nog vernreldingswaardig ziin, zijn:
iir:ekoek; beide jaren rvertf er een vrotlYrtje gezien.
lii:.terraI ; in beide jaren l,rerd in e.p:ril 1x één exernpla:i.r Í;eho,-::.'ri

lii:::,.suj-I ; Ceze soort brcecl.de j-n een nae.ld bosje bi.'j J,corts , t ',t.,i-r 1:r:

rneerdere nal en in Ce lllsl-l.outer"s zien jagen.

Srerwerl ook hier:varl kï/an een ettexlpla.ar regelnatiS ir te I:t s.'-o'.iicr',;

j agen.

Roodborsttapuitl hier-ran broer-l'il-e resp. 1 en 2 caa.r ne'L a;en '.lLr.iirleit

van het gebeid.

9g-gegcl39r91:
In verband" met het landelijke project zoogdieren inventerisatie is
j-t-r het gebiecl een inventarisatie van kl eine zocgdieren gehcr-tden.

( juli '83 ).
Er urerd gevangen r"net 69 vallen $íaarvan de meesteri (5j) trin-zrap..'al ir:
'ÍÀ'aren. ','ie. hadden de vaIlen zo gezet om een zo goed mogel-ijke

afspiegel-ing te lcrijgen van het muizenbestartd.

ïn totaal zijn e:'154 vangsten gedaan wat neerkomt op 67 verschiller'ie:
lndividuen. Naast de rnuizen zijn er ook nog enkele naaktslalcken,

een gelvone pad en enkele brtrine krkkers gevangen ín de vallen.
Àndere zoogdieren die er vrerden gezien zijn: Ree, illoelrat, Konijn
Haas en Risamrat (zeker 1 nest in het gebied).
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Resultaten inven'barisatie k-Leine zoogdieren' B).

Aardrnuis

Bosmuis

Drergspitsnuis; 1

Bosspitsmuis i 1

Ult de braakballen vaJl cle in de buurt wonende Ransuil zijn geen andere

soorten naar voren gekomen di-e in het gebied. aangetrofíen zouden kunnen

worden. Een mogelijke kandldaat ls toch d.e Ve1dmuls, maar d.eze zal
wel- 1n de wegbe:men van de omliggende wegen gevangen zijn.

4l9srs-eglsBgsl::
Zoa1.s boven genoemd kmipen er ook b:ruine kikkers en padden rond.
Ondanks het vele water en het verschillende keren scheppen zijn er
in het gebied geen sal-amanders aa.ngetroffen.
Ve::nelclenswaardig zljn het voorkomen van enkel-e beesten in en om d.e

Dommel-. Een daarvan is de l{aft, die ik e1k voorjaar enkele vIiegend
boven het water aantref.
Een ander i-nsekt lvat bij minder

Calopteryx splendens (beeksber).

trajekt van ongeveer 175'l;. 25O ö6

Navlooro.

vervirild vrater voorlloiilt

Op 13-7- r83 werd"en er
getelC !

Hopeliik ben ii< er in geslaa.gd om

iei;s n,.rttigs on napier te zetten over een

gebied wat sterk achteruit 3aa,t door verkeerd

beheer, vooral de boeren zijn er scltul-d

à&r1r Alies, zelfs de laatste restjes,
moeten ontgonnen worden. Hoe kl-ein het gebied ool< isrhet zou nÍet
misstaan a1s het in handen kvram van een natuurbeschermingsorg.

GeJ-ukkig heeft SBB al enkele percelen in beheer, ïraar de beheers-
maatregelen.door ït/N-YíaaLre gedaan worden. Het afzetten van het
elzenbroek is een zeer goede zaa}-. A1l-een dat dit op initiatief
van een partlculier (en geen openhaardhout verzamelaar) moet

gebeuren 1s natuurl-ijk jammer.

Cok wil- lk al-1e mensen bedanken die gegevens geleverd hebben en/of
meegeholpen hebben bij het muizen vaJrgen.

?leter Ylouters

is de 1Íbel
over een
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