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Inventarisatie van de Oostelijke helft van de van Stirumsduinen
in de A.W. duinen in 1971

door de heren C. Bouwmeester en J. Bouwmeester

Terreinbeschrijving: (terrein no. 14)

Het terrein heeft een oppervlakte van 90,2 ha, en is sterk geacsidenteerd.

Hoge duinen en diepe dalen volgen elkaar snel op. Het grootste deel van het ter-

rein ligt tussen 10 en 15 m. Boven A.P, terwijl de hoogst aanwezige duin gevormd

wordt door de LangevelderBerg met ruim 26 m. Boven A.P, dl rekt gevolgd door de

Berg van StarrenBroek en Arkduin met resp, 21,7 en 21,2 Boven A.P,

Er zijn maar weinig lage terreindelen van enige oppervlakte zoals de Rozendel,

het Grote Vlak en een deel van StarrenBroek ten zuiden van de Schulpweg.

Hier varieert de tussen 4,5 en 6 m® Boven A.P. StarrenBroek is

voornamelijk Begroeid met een ondoordringbare duindoornwildernis met hier en daar

een Meidoorn of Vlier. Op één plaats staan nog,enige Essen en Zwarte Elzen

(vroeger aangeplant), De Rozendel is begroeid met Meidoorn, Egelantier, Berk, Wilg,

Esp en Liguster en is Buiten de paden ondoordringbaar, In het Grote Vlak vindt men

Meidoorn, Berk, Esp, Egelantier, Liguster, Kruipwilg en Bovendien een goed ont-

wikkelde kruidenvegetatie, In sommige natte winters staat een groot deel van het

Het terrein bestaat uit delen van Starrenbroek, Grote Vlak en Boeveld, waarin

de Smitte-Schoenmakers-,Ruige-,Rozen-,Engelen-en Schapendel en de Gijs Kokkies-

hoek, De grenzen worden gevormd door de Langevelderslag, de weg door het Grote

Vlak, het onverharde deel van de Ruigenhoeker-Schulpweg, het raster van het

zweefvliegveld en van hier het fietspad tot de Langevelderslag. De omringende

wegen hebben een lengte van 4 km. asfalt en 1,1 km. gras- en zandpad. Bovendien

wordt het terrein nog doorsneden door 500 m. puinpad en 2,5 km. gras- en zandpaden.

De Langevelderslag en het fietspad liggen Buiten het raster en werden druk bere-

den door het verkeer. De overige wegen liggen Binnen het raster en hiervan worden

de geasfalteerde vrij druk en de andere weinig belopen.
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Grote Vlak ± 50 cm. onder water wat waarschijnlijk komt doordat zich hier een

grote veenplaat bevindt.

Als we al het bos- en duinstruweel bij elkaar tellen, komen we slechts aan 7*5

ha. Het overige deel van het terrein bestaat uit vrij kale duinen met hier en

daar een Duindoorn-, Liguster of Kruipwilgveldje. Veel hellingen zijn begroeid

met Dauwbramen en verspreide Ligusterstruiken.

Inventarisatie:

Kievit 3 paar

Houtsnip 1
"

Wulp 2 "

Houtduif 6 "

Tortelduif 4
"

Ransuil 1 "

Veldleeuwerik 10 "

Boompieper 6 "

Winterkoning 2
11

Heggemus 9 "

Zanglijster 2 paar

Merel 4
"

Tapuit 8 "

Paapje 3 "

G-ekr. Roodstaart 1 "

Nachtegaal 4
"

Sprinkh.rietz. 4-5 "

Spotvogel 1? "

Zwartkop 3 "

Tuinfluiter 1 "

Grasmus 13 paar

Braamsluiper 2 "

Pitis 28 "

Koolmees 1 "

Staartmees 1? "

Geelgors 1 "

Kneu 9 "

Ekster 5 "

VI.Gaai 1 "

De Spotvogel en de Staartmees staan met een vraagteken genoteerd, daar het niet

uit te maken was of ze net binnen of buiten de grens van het te inventariseren

terrein broedden. Hoe belangrijk de bosjes in het Grote Vlak en de Rozendel zijn

blijkt wel uit het feit dat van de in totaal 136 broedparen hier 41 paar tot

broeden kwamen op een oppervlakte van 7 ha., dit komt neer op 5?86 broedparen

per ha«, wat vergeleken bij de rest van het terrein een vrij hoge dichtheid is.

Het totaal aantal broedende vogelsoorten was 27 en 2 dubieuze. Het totaal aantal

broedparen bedroeg 135-136 en 2 dubieuze, wat voor het 9052 ha, grote terrein

neerkomt op 1,51 broedpaar per ha.

Namens alle inventarisanten samen-

gesteld door H.Vader.


