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Inventarisatie van het terrein ten noorden van het Zegvelderbos

in de A.W. duinen in 1971

door T.M. van Spanje

Terreinbeschrijving (terrein no. 4)

Het zuidelijke deel is veel gevarieerder, het is vrij heuvelachtig met enige top-

pen van 11 tot 20 m. hoven A.P, In de lagere delen bevinden zich enige duinbosjes

van Berk, Eik, Grauwe Abeel, Balsem- en Zwarte Populier en Grove Den met onder-

groei van Meidoorn, Kardinaalsmuts, Egelantier, Kruipwilg, Duindoorn en Liguster.

Verder zijn er nog enige echte duinstruwelen bestaande uit Meidoorn, Kardinaals-

muts, enige Berken en Balsempopulieren, Kruipwilg, Liguster en Duindoorn,

Grote delen zijn uitsluitend begroeid met Duindoorn en Kruipwilg,

Er zijn maar weinig (en dan nog kleine) open veldjes, welke spaarzaam begroeid

zijn met enige grassen en mossen. In het terrein is geen water aanwezig, doch op

Het geïnventariseerde terrein is een deel van het middenduin en wordt begrensd

door, in het noorden de Pannelanderweg en de Duinpanweg, in het zuidwesten door

een stukje paardenpad, een wandelroute en de Jaapeweg. Het terrein ligt geheel

binnen de gemeente Zandvoort en is op de waterleidingkaart te vinden tussen het

Kromhoornsveld en het Panneland.

De oppervlakte van het terrein is 21 ha. Het is landschappelijk in twee delen te

splitsen. Het smalle noordelijke deel is een onaantrekkelijk door het publiek

kaal getrapt terrein, waarna het plaatselijk is afgedekt met takken en haksel en

gedeeltelijk is afgerasterd. De Pannelanderberg is met zijn 24 m. boven A.P. het

hoogste deel van het terrein, De begroeiing bestaat uit wat groepjes Balsem- en

Zwarte Populier, enige Meidoorns en enige vrij dichte stukken met Duindoorns.
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5-00 ma . ten-N.W. er van loopt het Nieuwkanaal, De totale oppervlakte van het. hos

en de duinstruwelen samen is max. 5 ha» Het terrein wordt begrensd door 1
9
25 km»

asfaltweg +1,25 km» gras- en paardenpad»

Verder, wordt het nog doorsneden door 1,25 km. gras- en zandpad»

Al deze wegen worden zeer druk belopen door rekreanten,

maar helaas worden ook de tussenliggende terreinen,

vooral in de weekends veel belopen, waardoor zeker

verstoring optreedt.

Ha de inventarisatie bleek dat terrein no. 4 het

geschiktste Barmsijsenbiotoop is, wat resulteerde in

5 broedparen in het zuidelijke deel.

Inventarisatie:

Wintertaling 1 paar

Houtsnip 2 "

Houtduif 5 "

Tortelduif 7 "

Koekoek 1-5 "

Groene Specht 1 ? "

Gr«Bonte Specht 1 "

Boomleeuwerik 1 "

Boompieper 2 "

Winterkoning 1 paar

Heggemus 5
"

Merel 5 "

Tapuit 1 "

Gekr»Roodst» 8 "

Nachtegaal 5 "

Roodborst 1 "

Sprinkhaanrietz» 1 "

Tuinfluiter 1 '!

Grasmus
v ‘‘

4 paar

Braamsluiper 5 "

Fitis 27 "

Koolmees 4 "

Pimpelmees 1
"

Groenli.ng 5 "

KloBarmsijs 5 "

Vink 1 "

VI»Gaai 2-5
"

Het totaal aantal broedende vogelsoorten was 26+1 dubieuze» Het totaal aantal

broedparen bedroeg 96 tot 99+1 dubieuze, wat voor het 21 ha» grote terrein

neerkomt op 4,71 broedparen per ha»

Dit getal valt enigszins tegen, maar als we bedenken dat het noordelijke deel

6 ha, groot is, terwijl het maar 15 broedparen herbergt, dat is 2,5 broedparen

per ha»- dan steekt het zuidelijke deel van 15 ha» met 84 broedparen- dat is 5,6

broedparen per ha.- hierbij gunstig af.

GEKRAAGDE ROODSTAART.


