
37

Inventarisatie van een deel van het Zegveld

in de A.W. duinen in 1971

door P.C.van Spanje

Terreinbeschrijving (terrein no. 7)*

Op het terrein bevinden zich enige zeer kleine bosjes van Berk, Meidoorn

en enkele Grove Dennen met ondergroei van Liguster® De overige begroei-

ing bestaat uit wat flinke duinstruwe1en van Meidoorn, Vlier, Kardinaals-

muts, Lijsterbes, Liguster, Kruipwilg en Duindoorn® Voorts nog enige Duin-

doorn-, Liguster- en Kruipwilgveldjes® De open veldjes zijn ruig begroeid

met duinriet en andere grassen® De bosjes en duinstruwelen beslaan geza-

menlijk een oppervlakte van ±6 ha.

Het terrein wordt in het broedseizoen veelvuldig belopen door rekreantenj

vooral de beide uitgezette wandelroutes zijn erg in trek.

Inventarisatie;

Wilde Eend 4 paar

Houtsnip 1 "

Wulp 1? "

Houtduif 4 "

Tortelduif 2-3 "

Koekoek 2
"

Ransuil 1? paar

Boompieper 2-3 "

Winterkoning 2-3 "

Heggemus 11-13
"

Merel 6 "

Gekr.Roodst» 3-4 "

Nachtegaal 5 paar

Roodborst 2 "

Sprinkhaanrietz,9 "

Zwartkop 2-3 "

Tuinfluiter 1 "

Grasmus 12 "

Het geinventariseerde terrein maakt deel uit van een grote duinvlakte in

het middenduin. Het ligt geheel binnen de gemeente Zandvoort en is 16,2

ha. groot. Het gebied wordt in het noorden en noordwesten begrensd door

graspaden die tevens de grenzen vormen met de terreinen no.5, 6 en 8. In

het zuiden en zuidoosten wordt de grens gevormd door asfaltwegen, n.1.

de Lindenbergweg en het verlengde van de Haverbaan. De lengte van de om-

ringende wegen is 0,65 km. asfaltweg en 0,85 km. graspad. Bovendien wordt

het terrein nog doorsneden door 0,85 km. graspad.

Het grootste gedeelte van het gebied is vlak met een maaiveldhoogte van

4,5 bot 5,5 m. boven A.P. Aan de zuidwestzijde ligt een duinenrij van 15

tot 15 m. boven A.P. en in do zuidoosthoek bevinden zich enige lage duin-

tjes van 7,5 bot 9 m. boven A.P.
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Braamsluiper 5 paar

Fitis 29
"

Koolmees 5 "

Glanskopmees 2 paar

Staartmees 1-2 "

Kneu 2 "

Kleine Barmsijs 1 paar

Ekster 1? "

Vlaamse Gaai 1 "

De soorten met een vraagteken waren wel aanwezig, doch het broeden kon

niet met zekerheid worden vastgesteld.

Het totaal aantal broedende vogelsoorten bedraagt 24 en 3 dubieuze. Het

totaal aantal broedparen is 112-120 en 3 dubieuze. Uit ervaring weten wij

dat er altijd te laag wordt geteld zodat we hot hoogste aantal aanhouden.

Dit komt voor het 16,2 ha. grote terrein neer op 7»41 broedparen per ha.


