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Inventarisatie van een oud binnenduinbos ten Oosten van het Panneland

in de A.W. duinen in 1971

door Mevr. G.E.C. Bloem-Margadant

Terreinbeschrijving (terrein no. 3).

Het gebied is 5>8 ha. groot en bestaat geheel uit een oud binnenduinbos van

Kastanje, Grauwe Abeel, Zwarte Populier, Eik
? Iep, Grove Den, Zeeden, Beuk en

Acasia. Het grootste deel van het bos heeft een gevarieerde en dichte ondergroei

van Kardinaalsmuts, Meidoorn, Berk, Kruipwilg en Bosbraam, met hier en daar

Kamperfoelie, Klimop en Hop,

De hoogte van het maaiveld varieert van 6 tot 9 nu boven A„P 0 In het zuiden en

westen van het terrein bevinden zich enige duinen met een hoogte van 11 tot 14 nu

boven A.P.

Het terrein wordt in de lengte en (in het noorden) in de breedte doorsneden met

een asfaltweg met een totale lengte van 550 m. Verder lopen er nog enige bospaden

door met een totale lengte van 1 km, Doordat het terrein aan een drukke ingang

grenst worden de paden en wegen (vooral in de weekends) druk belopen en vlak bij

de ingang houden zich vaak tientallen passieve rekreanten op in de vorm van

picknickende, zonnende en spelende families. Deze vorm van rekreatie is vaak aan-

leiding tot meestal ongewilde verstoring van broedsels. Tot slot kan nog opgemerkt

worden dat voor de broedvogels voldoende water aanwezig is. In het noorden is dat

het Verlengde Oosterkanaal en in het oosten net buiten de A.W. grens (in het ter-

rein van jhr. Barnaart) een stilstaand water.

Inventarisatie:

Houtsnip 1 ? paar

Houtduif 5
"

Tortelduif 1 "

Koekoek 1 "

Gr. Bonte Specht 5 "

Zanglijster 2 paar

Merel 4 "

Gekr.Roodstaart 7 "

Nachtegaal 1
"

Roodborst 5 "

Koolmees 11 paar

Pimpelmees 7 "

Boomklever 2
"

Boomkroiper 3

Groenling 1 "

Het terrein is te vinden op de Waterleidingkaart binnen vak F 6, en ligt geheel

binnen de gemeente Bloemendaal. De grens wordt gevormd door in het oosten het

raster tussen de A.W. duinen en het landgoed van jhr. Barnaart.

Vanaf het Zandgat wordt de grens gevormd door een denkbeeldige lijn in noordelijke

richting tot ± 200 m. van het raster af, dan verder parallel lopend hiermee tot

20 m. ten noorden van de Pannelanderweg. Dan weer naar het oosten parallel met

de Pannelanderweg tot het toegangshek. Het terrein is 460 . lang en de breedte

varieert van 200 m. tot 50 m. Het bos vormt één geheel met het oude landgoed van

jhr. Barnaart.
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Boomleeuwerik 1 paar

Boerenzwaluw 1
"

Winterkoning 2
"

Heggemus 1 "

Fitis 16 paar

Tjiftjaf 2 "

Fluiter 1
"

Gr.Vliegenvanger 1? "

Vink 9 paar

Spreeuw 2 "

Wielewaal, 1 ? "

VI.Gaai
"

Van de Houtsnip, de Gr. Vliegenvanger en de Wielewaal is het broeden niet zeker,

doch niet uitgesloten. De Koekoek had een territorium dat voor een deel in het

geïnventariseerde terrein lag. De Boerenzwaluw broedde tegen het huis van de heer

Zandvoort,

Het totaal aantal broedparen bedroeg 93-94 en 3 dubieuze.

Het totaal aantal broedende vogelsoorten bedroeg 24 en 3 dubieuze.

Dit komt voor het 5?8 ha. grote terrein neer op 16,21 broedparen per ha.


