
niet geheel bekend is, kan reeds gezegd 
worden, dat deze fauna een typisch voor
beeld is van de hoogveenfauna op de 
breedte waarop Nederland is gelegen. Bo
vendien vormt het Peelgebied een van de 

Het Speulderbos is een ongeveer 980 ha 
grote boswachterij van het Staatsbosbe
heer, gelegen in de driehoek Garderen-
Putten-Ermelo. Op de topografische kaar
ten 1 : 25.000 treft men het aan op de 
kaartbladen 26H en 32F. 
In 1959 werd een vegetatiekartering van 
dit uiterst interessante bosgebied uitge
voerd. waaruit mede een zekere statisti
sche samenhang van diverse vegetaties 
met bepaalde bodemeenheden naar voren 
kwam. 
Het Speulderbos bestaat ongeveer voor 
50 % uit loofhoutbebossingen en voor 
50 % uit diverse naaldhoutopstanden. Uit 
natuurwetenschappelijk en landschappelijk 
oogpunt zijn vooral de loofbossen van zeer 
grote waarde. Bij de kartering zijn een 
aantal verschillende soorten opstanden 
onderscheiden nl, 
Grove-dennenbossen {Pinus sylvestris); 

vijf tot nu toe uit Nederland bekend ge
worden vindplaatsen van de zeldzame li
bel Somatochlora arctica. Daarom is het 
de moeite waard speciale aandacht te vra
gen voor de oecologie van dit gebied, 

Larixbossen (Larix decidua en Larix lep-
tolepis); 

Sparrenbossen {Pseudotsuga, Picea enz,); 
Eikenhakhout (Quercus robur); 
Eiken-„boombos" (vnl. Quercus petraea 

en Quercus roèur); 
Beuken-,,boombos" {Fagus sylvatica); 
Beuken-,,stakenbos (Fagus sylvatica); 
Diverse, met andere houtsoorten; 
Kaalkapterreinen. 
De namen van de eerste vier spreken voor 
zichzelf. De „boombossen" omvatten alle 
„spontaan" opgaande loofbossen. De bo
men staan er niet netjes op rijen, maar 
schots en scheef door elkaar. Ook de leef
tijd van de bomen is zeer verschillend; 
meestal zijn ze ouder dan 100 jaar. Vaak 
zijn het kromme en knoestige bomen, waar
schijnlijk een gevolg van een negatieve 
selectie op de goede bomen gedurende 
eeuwenlange kap van het beste hout. Het 
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Tabel 1. Schematisch overzicht van de belangrijkste planten in de vegetatietypen van het Speulderbos. 

Vegetatietypen vereenvoudigd 

op de 1:25000 overaichtsknart 

Vegetatietypen gekarteerd 

1:5000 

Viola riviniana 

üxalis acetosellfl 

Mnimn hornutn 

Isopterygium elegans-'l 

Holcus mollis 

Lonicera periclymenum 

Atrichum unduïatum 

Epilobium ungustifolium 

Agrostis tenuis 

Majanthenun bifolium'l 

Rubus frutlcosus 

Dryopteris austriaca 

Dryopteris splnulosn 

Galium hercynicum 
Lophocolea bidentata 

Eurhynchium slokesii 

Quercus petraea 

Frangula alnus 

Quercus robur 

Ilex aquifolium 

Pseudoscleropodium purum 

Plagiothecium unduïatum 

Fteridium aquilinum ') 

Molinia caerulea '1 

Melampyrum pratense ') 

Sorbus aucuparin 

Deschampsia flexuosa 

Vaccinium myrtillus 

Leucobryum glaucum 

Pleurozium schreberi 

Hypnum cupreüsiforme 

Dlcranum scoparium 

Fohlla nutans 

Dicranum rugosum 

Carex pilullfera 
Carex arenaria 

Vecoinium vltis-idaea 

Calluna vulgaris 

Clndonla cf. glauca 

0 

0 

R 

A/M 

R 

R 

P 

A 

R 

R 

R/P 

R 

R 

R 

R 

P 

P 

R 

A 
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a 
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K 

RL 

R 
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R 

R 
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P/R 
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R 

R 
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R 
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R 
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R 

R 
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L 

R 
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R 

R 

R 

P/R 

P/R 

P 

P 

R 

P 

P 

R 

R 

A/P 

R 

R/M 

R 

R 

A 

M/P 

P/R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

M/P 

P/R 

P/R 

P 

P 

R 

P 

P 

R 

R 

A/P 

R 

R/M 

R 

R 

P 

M/P 

P/R 

R 

R 

R 

R 

R 

Querco-Betuletujn 
Lonicera vnr. 
groep è Violo-
Quercotum 

V 

D 

R 

R 

P 

P 

R 

P 

R 

R 

(B) 

A/P 

R 

R/M 

R 

R 

P 

N/P 

R 

R 

R 

R 

R 

VD 

R 

P 

R 

P 

R 

F 

(R) 

A/P 

R 

R/M 

R 

R 

P 

A/P 

M/P 

R 

P 

P 

F 

P 

R 

R 

. 

V 

R 

R 

P 

(Rl 

P 

(Rl 

A/P 

R 

R/M 

R 

R 

R 

M/P 

R 

P 

P 

P 

T 

P 

R 

Que rco-Be tule tuin 

6 Q.B. 
Cladonlfi vnr. 
groep 

j 
VI J 

VI l 

R 1 

R 

P 

(Rl 

P 1 

(Rl 

A/P 

R 

R/H 

R 

R 

R 

P/R 1 

A/R 

R 

P 

P 

P 

P 

P 1 

R 
R 

M/P 1 

R 

Querco-
Betulct 
Clodonl 
var. gr 

P 

ini 

a # 
),-p 

r 

r 

F/R 

R 

(Rl 

• 
• 

• 

. 

F 

R 

• 
. 

R 

R 

A/M 

|R) 
(Rl 
(R) 
(Rl 

A 

A 

Vaccinio-
Quercion 

Rivinus' viooltje 

Bosklnverzuring 

Gewoon sterremos 

PronXmos 

Zachte witbol 

Kamperfoelie 

Rimpelmos 

ffilgeroosje 

Gewoon struisgras 

Dalkruid 

Braam 

Stekelvaren 

Stekelvaren 

Liggend walstro 

levermos 

Fijn laddermos 

Wintereik 

Vuilboom 

Zomereik 

Hulst 

Groot laddermos 

Gerimpeld platmos 

Adelaarsvaren 

PiJpestro 

Hengel 

Lijsterbos 

Bochtige smele 

Blauwe bosbes 

Kussentjesmos 

Bronsmos 

Klauwtjesmos 

Gewoon gaffeltondmos 

Peermos 

Gerimpeld gaffeltandmos 

Pilzegge 
Zandzegge 

Rode boabes. Vossebes 

Struikheide 

korstmos 

'1 overwegend beperkt tot 
loofhoulboa 

•') beukenbos [oud „boombos") 
;) overwegend loofhoutbos 
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'i kan in de aangegeven typen 
zowel voorkomen als volledig 
afwezig 2t)n (zie flg. 2) 

') Querco-Cerpinetum 
loniceretosum h 
Violo-Quercetum 

Mate van voorkomen! 

M • veel tot zoor veel 
A = vrü veel tot veel 
F = weinig 

R = zeer weinig tot enkele exemplaren 
(R)= sporadisch 



natuurlijk aspect van deze bossen is bij
zonder fraai. Het bos is nimmer geheel 
gerooid en lijkt rechtstreeks geëvolueerd 
uit de boreale wouden. De bomen zijn 
vaak dicht begroeid met een epifytische 
mosflora, die in ons land beroemd is. 
Doordat de luchtvervuiling, de „zwarte 
adem", hier nog niet zo sterk is doorge
drongen, zijn deze bossen nog niet tot een 
epifytenwoestijn gedegradeerd. De lucht 
blijkt nog zuiver genoeg om een rijke epi-
fytenvegetatie goede levenskansen te bie
den. 
In het „boombos" zijn twee typen onder
scheiden, In de eerste plaats het Eiken-
,,boombos", waarin naast Beuken {Fagus 
sylvatica) ook een belangrijk percentage 
Zomer- en Wintereik (Quercus robur, 
Quercus petraea) en Ruwe en Zachte berk 
{Betuia pendula en Betuia pubescens) in 
de boomlaag aanwezig zijn. Verder het 
Beuken-,,boombos", waarin zelden een 
andere boomsoort dan de Beuk aanwezig 
is; het is er over het algemeen relatief 
donker, 
Het Beuken-,,stakenbos" is eveneens bijna 
uitsluitend beukenbos, maar hier staan de 
bomen op rijen en is veelal sprake van 
jongere bossen. 
Na een uitvoerig vooronderzoek, dat be
stond uit het maken van tientallen plan-
tensociologische opnamen in verschillende 
soorten opstanden en de verwerking hier
van tot vegetatietabellen, bleek het moge
lijk plantesoortencombinaties vast te stel
len, die te onderscheiden waren in alle 
bosopstanden. De hoeveelheid licht, die 
door de boomlaag in diverse opstanden 
wordt doorgelaten, is echter steeds ver
schillend, zodat bij enkele plantesoorten 
wel eens meer of mindere dominantie kan 
optreden. Bochtige smele {Deschampsia 
flexuosa) en Adelaarsvaren {Pteridium 
aquilinum) vertonen reeds het eerste jaar 
na kaalslag, vooral wanneer de soort reeds 
ter plaatse aanwezig is, een enorme uit
breiding en vertonen vaak een alles over
heersend aspect. Ook de leeftijd, alsmede 

de generatie van het bos heeft invloed, 
vooral op de verhouding van bosbessen 
en Bochtige smele. Vaak is hier sprake 
van verschillen in dominantie. Afgezien 
van het feit, dat de verschillende bosop
standen dus verschillende hoeveelheden 
licht doorlaten, is het toch waarschijnlijk 
dat de bomen in dit bos geen directe in
vloed op de ondergroei uitoefenen. 
Op basis van soortencombinaties (tabel 1) 
bleek het mogelijk de vegetatietypen in 
het veld op een schaal 1 : 5.000 in kaart 
te brengen. Deze grote kaartschaal heeft 
karteringstechnisch grote voordelen, voor
al in een bos als het Speulderbos, waar 
relatief weinig grote verschillen voorko
men, omdat alle andere bijzonderheden en 
verdere onderscheidingen genoteerd en 
ingeschetst kunnen worden. Terwille van 
de overzichtelijkheid is hier echter de oor
spronkelijke vegetatiekaart vereenvoudigd 
en verkleind weergegeven (fig. 3). 
Het Speulderbos is gelegen op het oudste 
deel van de stuwwal van Garderen (1,9). 
Vrijwel in het gehele bos ligt preglaciaal 
sediment aan of nabij de oppervlakte. De 
oorspronkelijk horizontaal afgezette lagen 
zijn gestuwd en hebben nu een meer of 
minder diagonale richting. Lagen, die 
sterk van samenstelling wisselen, komen 

Fig. 1. Geologische kaart van het Speul
derbos. 
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Fig. 2. Bovenste rij van links naar rechts : Verspreiding van de beide Stekelvarens, 
van Rankende helmbloem. Lelietje van dalen en Dalkruid, en van Adelaarsvaren. 
Onderste rij van links naar rechts : Verspreiding van Pijpestro, van Hulst en van de 
buitvorming van Kussentjesmos. 

naast elkaar aan de oppervlakte. Gedu
rende de preglaciale periode is de bovenste 
laag van ca. 80 cm sterk beïnvloed door 
solifluctie. Opmerkelijk is, dat juist het 
solifluctiedek over het algemeen lemiger 
is dan het onderliggende sediment. Dit 
moet waarschijnlijk toegeschreven worden 
aan bodemvorming (9), In het zuiden en 
oosten van het bos komen nog enkele eoli-
sche afzettingen voor, veelal gelegen op 
het preglaciale en fluvioglaciale materiaal, 
Het betreft hier vooral zg. oud stuifzand 
en dekzand met plaatselijk een vrij sterk 
reliëf (fig. 1). 
Hieronder volgt nu een beschrijving van 
de vegetatietypen (zie tabel 1). 

Vi = Vossebestype 
(Vaccinium vitis idaea). 

Dit type wordt in eerste instantie geken
merkt door de naamgevende soort. Van 
totale dominantie is bij deze soort slechts 
plaatselijk sprake. Ook de Blauwe bosbes 
{Vaccinium myrtillus) komt in dit type 
relatief zeer veel voor. Bochtige smele 
{Deschampsia flexuosa) is t.o.v, andere 
vegetatietypen meestal in de minderheid. 
Opmerkelijk is, dat juist in dit type en 
ook in het volgende (M) de Struikheide 
{Calluna vulgaris) een redelijke levens
kans heeft. De struiklaag is over het alge
meen matig ontwikkeld en bestaat dan vnl. 
uit Zomereik (Quercus robur) en Ruwe 
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berk {Betuia pendula). Type Vi komt 
vooral voor op fluvioglaciaal, dekzand en 
oud stuifzand. Binnen de verschillende 
bosopstanden vertoont het geen opvallen
de verschillen. In beuken- en eikenbos is 
de Rode bosbes of Vossebes vaak domi
nant t.o.v. de Blauwe bosbes. De grootste 
verbreiding van dit vegetatietype is steeds 
te vinden in grove-dennenbos en in min
dere mate in relatief oud Larixbos, terwijl 
het in Douglasbos zeer zeldzaam is, 

M = Mostype {Hypnum cupressiforme 
e.a.). 

Hoewel dit type weinig voorkomt, is het 
in het kaartbeeld toch zeker belangrijk te 
noemen. Het algemene aspect is een zg, 
„mosbos" waarin weinig of geen kruiden 
voorkomen. Een struiklaag is praktisch 
steeds afwezig. De belangrijkste mossen 
in dit type zijn Hypnum cupressiforme 
(Klauwtjesmos), Pleurozium schreberi 
(Bronsmos), Dicranum scoparium (Gaf
feltandmos), Dicranum rugosum (Gerim
peld gaffeltandmos), Pohlia nutans (Peer
mos), kleine polletjes Leucobryum glau
cum (Kussentjesmos) en enkele Cladonia-
soorten, vooral Cladonia cf. glauca. Van 
de kruiden is vooral Pilzegge {Carex pilu
llfera) belangrijk, soms Zandzegge (Carex 
arenaria) en vaak Struikheide {Calluna 
vulgaris). Het blijkt dat dit type even
eens alleen voorkomt op oud stuifzand, 
fluvioglaciaal en dekzand. 

r = Kruidenarme type (schaarse onder-
groei). 

Deze vegetatie wordt vooral aangetroffen 
in de „boombossen", maar ook wel in 
Douglasbos. Het algemene aspect is een 
dikke strooisellaag van meer of minder 
verteerd blad, al naar gelang het jaarge
tijde. Mnium hornum (Gewoon sterremos) 
en Atrichum unduïatum (Rimpelmos) ko
men weinig voor, andere mossen zijn 
schaars tot zeldzaam. Van de kruiden treft 
men soms enkele sprieten van Blauwe bos

bes en Bochtige smele aan, maar deze zijn 
nimmer dominerend. Belangrijk is echter 
dat in dit type Leucobryum glaucum tot 
buitvorming kan komen en dan vaak kus
sens vertoont van enkele decimeters hoog
te. Heel vaak vindt men ook de sporen-
kapsels van dit mos, die elders in Neder
land weinig schijnen voor te komen. Dit 
kan zijn oorzaak vinden in de reeds ge
noemde zuivere lucht en het geschikte 
microklimaat hier. Het is echter buitenge
woon te betreuren dat dit mos elk jaar in 
grote massa's door bloemisten etc. wordt 
weggehaald. 

A = Volkomen kaal. 

Hier is het strooiseldek vaak zeer dik en 
de boomlaag (veelal beuken- en Douglas
bos) zeer dicht, terwijl de lichthoeveelheid 
op de grond gering is. Dientengevolge 
groeien hier geen groene planten. In het 
najaar zijn er wel vrij veel paddestoelen. 

O = Oxalistype (Oxalis acetosella). 

Dit type komt weinig voor. Op karak
teristieke groeiplaatsen overweegt het in 
beukenbos met relatief veel bijmenging van 
eik. Behalve soms zeer veel Bosklaverzu-
ring {Oxalis acetosella) komt hier relatief 
meer Hulst {Ilex aquifolium) voor. In het 
Speulderbos liggen de Cxa/is-vegetaties 
vooral in de omgeving van cultuurland. 
Door het inwaaien van meststoffen en het 
deponeren van akkerafval in de bosran
den, zal zeer zeker verrijking optreden en 
het lijkt dan ook zeker gerechtvaardigd te 
veronderstellen dat Oxalis hierop reageert. 
Soms groeien in dit type ook Kamperfoe
lie {Lonicera periclymenum), Bosbraam 
{Rubus fruticosus) en Zachte witbol 
{Holcus mollis). 

R = Rubus-Loniceratype (Rubus frutico
sus en Lonicera periclymenum). 

Bovengenoemd type, waarvan 3 varianten 
voorkomen, wordt gekarakteriseerd door 
het voorkomen van de naamgevende soor-
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OXBLis Acprcaeim Type p, 

RUBUS,LO«ICER£ Type (R-mn-i) 

VHCCIMIUM- DESCHBMPsm T/PE (VtVDt^ 

Vnccimuti vrris ipnen TYPE VP 

t'';:.;'ij HyPNuM.DiciïawuM, T^PE (M) 

I I SCHWBIIM ONDeBOROEi (rj 

I I GeeU OMDERGttoEI p) 

L J l l J BULTWJRMIIIK: VUN LeucoanvuM cmueun 

Fig. 3. Vereenvoudigde geschematiseerde vegetatiekaart van het Speulderbos. 

ten. De overige belangrijkste planten zijn 
de stekelvarens {Dryopteris austriaca en 
D. spinulosa) en de Rankende helmbloem 
{Corydalis claviculata). welke optimaal in 
oud Douglasbos en veel minder in grove-
dennenbos en Larixbos werden gevonden. 
Deze soorten ontbreken in de overige op
standen meestal. Hun verspreiding is weer
gegeven in fig. 2. Verder treffen we aan 
Liggend walstro {Galium hercynicum), 
Rimpelmos {Atrichum unduïatum) en 
Wilgeroosje {Epilobium angustifolium). 
De struiklaag is veelal zeer weelderig 
ontwikkeld en bestaat meest uit Zomer

en Wintereik (Quercus robur en Quercus 
petraea), Lijsterbes {Sorbus aucuparia), 
Vuilboom {Frangula alnus), Ruwe berk 
{Betuia pendula) en soms Amerikaanse 
vogelkers {Prunus serotina). 
De 3 varianten van type R zijn : 
a. Type met alleen Braam en zonder 

Kamperfoelie; 
b. Type met alleen Kamperfoelie en zon

der Braam; 
c. Type met beide soorten. 
De typen met Kamperfoelie hebben een 
voorkeur voor de iets lemiger en fijnzan-
dige bodemeenheden. De typen met alleen 
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Braam komen vooral juist daar voor, waar 
op de een of andere manier een verrijking 
van de bodem is opgetreden, bv, door be
mesting. Verder kan nog worden vermeld, 
dat beide soorten vrij sterk reageren op 
directe oppervlakkige verrijking. Het is nl. 
bekend dat de wegen in het Speulderbos 
regelmatig verhard en bijgewerkt worden 
met lemig materiaal van elders. Tijdens 
droogte kan dan stof door rijdende auto's, 
tractoren etc. meer dan 50 meter het bos 
worden ingewaaid. Dat juist Kamperfoe
lie en Braam hiervan zullen profiteren is 
zeer plausibel. 

V = Vaccinium-Deschampsiatype (Vacci
nium myrtillus, Deschampsia flexuo
sa). 

Evenals type R komt type V in 3 varian
ten voor nl. 
a. type met alleen Blauwe bosbes; 
b. type met alleen Bochtige smele; 
c. type met beide soorten. 
Verder wordt type V gekarakteriseerd 
door het ontbreken van de naamgevende 
soorten van de typen O, R en Vi. Blauwe 
bosbes en Bochtige smele komen zeer veel 
voor in allerlei bosopstanden en in alle 
vegetatietypen, maar relatief steeds het 
meest in grove-dennenopstanden, kaalkap-
percelen en jonge aanplantingen. Blauwe 
bosbes overweegt meestal in Pinusbos op 
fluvioglaciaal of dekzand. Sterke dominan
tie van Bochtige smele treedt vooral op bij 
kaalkap op allerlei bodemeenheden en 
soms onder beukenbos op lichtere en meer 
open plaatsen (bosranden e.d.). 
In de struiklaag komen weer dezelfde 
soorten voor als in type R, hoewel vaak 
minder weelderig en soms ook ijler en 
minder vitaal, 
Verder blijkt, dat planten als Adelaars
varen {Pteridium aquilinum) en Pijpestro 
{Molinia caerulea) in praktisch alle vege
tatietypen kunnen voorkomen. Het is in
teressant de verspreiding van deze soorten 
en enkele andere eens nader te bekijken. 
De Adelaarsvaren (fig. 2) bepaalt op zeer 

veel plaatsen het bosbeeld, vaak zijn de 
plekken zeer grillig. De soort verspreidt 
zich waarschijnlijk moeilijk door sporen. 
Groter is evenwel de vegetatieve uitbrei
ding door ondergrondse uitlopers, hetgeen 
over het algemeen niet snel zal gaan. Het 
blijkt echter dat de soort praktisch overal 
ontbreekt waar in 1830 nog heide aanwe
zig was (oost-, noord- en zuidrand). In 
bosopstanden waar weinig licht kan door
dringen komt de soort in zeer ijl bestand 
voor of ontbreekt geheel. Verder ontbreekt 
deze varen op de waarschijnlijk iets eutro-
ferc plaatsen, o.a. in de omgeving van de 
Oxalistypen. Ook blijkt Pteridium zeer 
sterk toe te nemen wanneer grondbewer-
king wordt toegepast. De wortelstokken 
worden dan vaak stuk gemaakt en over 
grotere afstanden verspreid. Deze mense
lijke, mechanische ingreep kan oorzaak zijn 
dat Pteridium zich hier sterk kan uitbrei
den, 

Het Pijpestrootje (fig. 2) ontbreekt in 
eerste instantie in de onmiddellijke omge
ving van de Oxalistypen en verder in alle 
opstanden waar weinig licht wordt door
gelaten. zoals in praktisch alle „boombos
sen" en Douglasbossen. Molinia komt in 
het Speulderbos nergens massaal voor, 
maar steeds met enkele verspreide pollen. 
Er blijkt statistisch een geringe voorliefde 
voor de iets lemiger bodemprofielen te zijn, 
dus voor bodems waarin de hoeveelheid 
hangwater relatief groot is t.o.v. niet le-
mige profielen. Op sommige plaatsen heeft 
de grondbewerking duidelijk de uitbreiding 
van Molinia bevorderd. Overigens komt 
de soort vooral voor langs wegen en pa
den. 
Hulst {Ilex aquifolium) (fig. 2) komt vrij 
veel voor en heeft zijn hoofdverbreiding 
in het „boombos" en ten dele in de rijkere 
Pinusbossen (R-typen), De grootste con
centratie ligt in de omgeving van de Oxa
listypen, 
Dalkruid {Majanthenum bifolium) (fig, 2) 
komt weinig voor, •werd nl. slechts 15 X 
aangetroffen. De helft van de vindplaat-
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sen bevindt zich in het vegetatietype R. 
Elf keer werd de soort aangetroffen in 
een loofhoutopstand. 
Rankende helmbloem {Corydalis clavicu
lata) (fig. 2) werd alleen aangetroffen in 
Douglasbos en sommige geplante beuken-
opstanden. Opvallend is de voorkeur voor 
de randgebieden van de bouwlandcom
plexen, Verder blijkt de soort een duide
lijke voorkeur te vertonen voor de lemige 
en fijnzandige preglaciale afzettingen. 
Kussentjesmos {Leucobryum glaucum) 
(fig. 2) komt in de eerste plaats optimaal 
voor in type r binnen het loofbos. Verder 
treedt kussenvorming op langs de west
randen waar het beukenbos grenst aan 
lagere opstanden, eikenhakhout etc. On-

Solitairc Kievit 7 Sinds de merkwaardige nazomer, 
waarin de Kieviten zich lieten zien op plaatsen, 
waar men ze gewoonlijk niet aantreft, houd ik een 
oogje op gevallen van vreemd kievitgedrag. 
Een enkel geval wil ik in deze rubriek doorgeven. 
Onder de gemeente Kapelle (Z. ) , tussen de dorp
jes Biezelinge en Schore, bevindt zich een weiland 
gelegen tegen een boomgaard. De eigenaar van de 
boomgaard, een Kapellenaar, heeft er in het najaar 
zijn bezigheden. Deze treft nu reeds drie jaar lang 

der invloed van de westenwind zou daar 
het bos kunnen „inregenen" en dus extra 
neerslag ontvangen. Voorts blijken som
mige plekken, vooral de grotere concen
traties, juist op westhellingen te liggen. 
Uiteraard is in dit korte betoog niet alles 
uit de doeken gedaan, wel is getracht de 
verschillende vegetatie-eenheden zo dui
delijk mogelijk te beschrijven. 
Het gebied is bijzonder interessant in ve
lerlei opzicht, maar het zou te ver voeren 
hierop uitvoerig in te gaan. Verschillende 
vegetatiekundige problemen hangen nauw 
samen met allerlei andere factoren, zoals 
bodemfauna, microfauna, strooiselvertering, 
bodemvorming etc. Hieraan werd reeds 
veel onderzoek verricht (o.a. 5). 

in de late naherfst telkens een Kievit aan, die daar 
eenzaam de nacht komt doorbrengen. Overdag is 
de vogel er niet, hij gaat 's morgens vroeg weg en 
ke?rt rond zonsondergang terug om zijn plaatsje, 
dicht bij een schuurtje, in te nemen. Ook dit najaar 
en tot op heden (19 dec. 1963) is de (?) Kievit er 
weer gesignaleerd. Nu is mijn vraag en die van de 
eigenaar: heeft men dergelijk gedrag ook elders 
waargenomen ? 

B. J. J. R. W A L R E C H T . 
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