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Inventarisatie in het Glimmerbos
Andries Berghuis
Arthur Kalverboer

Wim Woudman

1. Inleiding

2. Terreinbeschrijving

Het Gliramerbos (of Quintusbos) is een

landgoed dat behoort bij het Huis te

G1 innen. Het totale landgoed wordt in het

N.0. begrensd door de Rijksstraatweg en

in het Z.W. door de Drentsche Aa. Aan de

N.W.-zijde grenst het nagenoeg in zijn ge-

heel aan veilanden op een strook na, nl.

tussen de Kooiweg en de Rijksstraatweg,

waar huizen en tuinen zijn gesitueerd.
Aan de Z.0.-zijde wordt de bebouwing

(woonhuizen, boerderijen) richting Rijks-
straatwet intensiever.

Het gebied dat direkt rondom het landhuis

is gelegen, is niet bij de inventarisatie

betrokken. Voor het geïnventariseerde ge-

deelte wordt tevens naar kaart 1 verwezen.

Het genoemde gebied ligt op een zandrug
die vanaf de Hondsrug tot bijna aan de

Drentsche Aa loopt. Ten aanzien van de in-

ventarisatie is het gebied in drie afzon-

derlijke stukken verdeeld, Nl.: een aan-

eengesloten stuk bos, weilanden en brede

zonen loofhout (houtwallen). In deze loof-

houtzomen bevinden zich paden.
Voor een overzicht van de afzonderlijk
beschouwde stukken, zie kaart.

De oppervlakte van de drie onderscheiden

vegetaties is:

bos : 5.5 ha

zomen loofhout

(houtwallen) ; 8 ha

weiland :10.5 ha.

De totale oppervlakte van het geïnven-

tariseerde gebied is 24 ha.

In het kader van het projekt

“Vergelijkend onderzoek naar de samen-

stelling en opbouw van de Nederlandse

Broedvogelgemeenschappen” opgezet

door het Rijksinstituut voor Natuur-

beheer, werd in het voorjaar van 1983

een inventarisatie verricht van de

vogelterritoria in het Glirnmerbos, ook

bekend als Quintusbos, bij Glirrmen.

Het gebied is te vinden op de topogra-

fische kaart no. 128 noord, “Paterswolde”

(schaal 1:10.000). De resultaten van dit

onderzoek worden hieronder gepubliceerd,
nadat eerst een beschrijving van het

gebied is gegeven en vervolgens een ver-

klaring van de toegepaste inventarisatie-

methode en de interpretatie van de ge-

gevens.
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Beschrijving afzonderlijke

typen vegetaties

a. Bos

Het aaneengesloten stuk bos bestaat

hoofdzakelijk uit eiken en beuken net

een hoogte van 25-30 m. Hier en daar

staat een spar.

Langs de oprijlaan staan opgaande
eiken. Langs de stanmen groeit klimop.
Struiken komen in wisselende dicht-

heid voor. Plaatselijk is de struik-

laag goed ontwikkeld met hulst en

hazelaar. Andere soorten van de struik-

laag zijn : bergvlier, gewone vlier,

jonge lijsterbes en jonge beuk.

De kruidlaag is tevens plaatselijk goed
ontwikkeld net o.a. bramen, varens

en kamperfoelie. Andere soorten van

de kruidlaag, maar dan hoofdzakelijk

langs de paden, zijn ;

speenkruid, fluitekruid, dolle kervel,

hondsdraf, nagelkruid en bosandoom.

In het N.W. van het bos zijn nog de

restanten zichtbaar van wat eens een

eendenkooi is geweest. De eigenlijke

vijver van de kooi is nog te zien als

een diep liggende kom in het gebied.
In deze laag gelegen kom zijn de bomen

ook zichtbaar jonger, hoogte 20-25 m,

en is de eik dominerend. Er is weinig

onderbegroe iing.
Konkluderend kan worden gesteld dat

het Glinmerbos een oud, hoogopgaand
loofbos is.

b. Lanen/houtwallen

De breedte van de zoom, aan een zijde van

het pad bekeken, varieert van 1 rij bonen

tot 3 a 4 rijen.

De meest voorkomende boomsoort van de

lanen is de eik. Hier en daar is het ge-

mengd met beuk, els, berk, e.d. Langs de

oprijlaan zetten zich de eiken met klimop
voort. Plaatselijk is de struiklaag

vrij dicht en wel langs het zandweggetje
van de oprijlaan naar het zuiden en het

daarop aansluitende weggetje richting
oost. De struiklaag van het laatst ge-

noemde weggetje bevat veel hulst en

rhodondendron. Langs beide paadjes staan

in de struiklaag tevens braam, vuilboom

en lijsterbes. De boomlaag langs deze

twee lanen is overigens jonger dan die

langs de andere lanen. Langs de lanen

komen o.a. voor ; fluitekruid, nagel-

kruid, speenkruid, dagkoekoeksbloem,

eikvaren, klimop, hondsdraf, ridder-

zuring, bosklaverzuring, lelietje der

dalen, witte dovenetel en diverse gras-

sen. De meest noordelijk gelegen hout-

wal bevat veel salomonszegel. De laan

langs de Rijksstraatweg wordt geflankeerd
door oude beuken; er zijn weinig struiken

en kruiden.

c. Weiden

De weiden zijn begroeid met cultuurgras-

sen zoals engelsraaigras en beemdgras en

werden beweid. Ze zijn in hun geheel door

hoog bos omsloten. Op drie plaatsen worden

ze doorsneden door een 1-rijïge houtwal,
met hier en daar een eik.

3. De methode

Er is gebruik gemaakt van de karterings-
methode. Daarbij werden territoria van

broedvogels in kaart gebracht. Per bezoek

werd een kaartje ingevuld, de zgn. dag-
kaart. De waarnemingen op deze dagkaart
werden direkt na elk bezoek overgebracht

op soortkaarten. Op de dagkaarten werden

waargenomen soorten genoteerd met een

afkorting met daarachter een kodenummer,
dat de aard van de waarneming weergaf.

De gebruikte kode was;

1. één enkel individu in geschikt

broedbiotoop
2. paartje in geschikt broedbiotoop

3. zang, gevecht, balts, alarm,

d.w.z. territorium-indicatief gedrag
4. nest, oude vogel met voer, faeces,

nestmateriaal-nestindicatief gedrag.

Er zijn 18 bezoeken afgelegd, waarvan

er 3 onvolledige gegevens opleverden
en waarbij 10 keer rond zonsopkomst
werd gestart, 3 keer later op de

ochtend, 2 keer in de middag en 3 keer

in de avondschemering. Er werd steeds

een vaste route gelopen. De gemiddelde
bezoeksduur was 1| uur. De spreiding
van de bezoeken over het voorjaar
was als volgt;
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Voor het bepalen van de territoria,

via de soortkaarten, naakten we gebruik

van de handleiding van het SOVON

BroedvogeImonitoringprojekt. Het onder-

scheiden van territoria gebeurde

enerzijds op basis van het voorkomen

van groepjes waarnemingen ("clusters"),

anderzijds op basis van elkaar uit-

sluitende waarnemingen, wanneer de

waarnemingen min of meer regelmatig

verspreid waren (niet in "clusters").

De overige waarnemingen verklaarden

we al of niet tot territoria volgens

de criteria van een tabel uit genoemde

handleiding, waarin aangegeven was het

aantal territorium-indicatieve waar-

nemingen per soort, bij een bepaald
aantal bezoeken, dat vereist is om te

kunnen spreken van een territorium.

4. Resultaten

Bespreking per soort

Bij deze bespreking is een onderverdeling

gemaakt in :

A. Die soorten waarvan het aantal territo-

ria via de karteringsmethode vrij nauw-

keurig was te bepalen.

B. Die soorten die zich minder gemakkelijk

laten "vangen" d.m.v. de karterings-

methode
.

Van deze soorten is een

schatting gedaan op grond van uiteen-

lopende types waarnemingen.

C. Die soorten die tijdens de inventari-

satie zijn waargenomen maar geen of

slechts zeer tijdelijk een territorium

bezaten.

A. Vermoedelijke tot zekere broedvogels,

vastgesteld d.m.v. de karteringsmethode

1. Fazant:

1 territorium aan de bosrand.

2. Houtduif:

9 territoria in het bos, 12 in het

overige gebied.

3. Holenduif;

Gezien de ouderdom van het bos en de

vele boomholtes, viel het door ons vast-

gestelde aantal territoria van deze soort

wat tegen: in totaal 6, waarvan 3 in het

bos. Dat is dus 6 territoria op 13,5 ha

bos, 3 minder dan vermeld in "Boekema

e.a. 1983 Vogels van Groningen".

Overigens bezetten Kauwen een flink

aantal voor de Holenduif uitgelezen

broedplaatsen.

4. Groene Specht:
1 territorium in het bos nabij de vroe-

gere eendenkooi. Herhaaldelijk werden 1

of 2 vogels gehoord en/of gezien.

5. Grote Bonte Specht;

Broedde met 2 paren; 1 nest werd binnen

en 1 nest buiten het bos gevonden.

6. Kleine Bonte Specht;

Eén mannetje werd tijdens 6 bezoeken

roffelend waargenomen aan de zuidzijde

van het gebied.

7. Witte Kwikstaart;

1 territorium bij de boerderij.

8. Winterkoning;

14 territoria in het gebied, waar-

van 6 in het bos. Dat betekent

ongeveer 1 territorium per ha bos,

waarmee één van de hoogste dicht-

heden van de provincie wordt be-

reikt (Boekema e.a. 1983).

9. Heggemus:

Vermoedelijk 2 territoria, waarvan

1 in het bos.

10. Grote Lijster;
1 territorium in de zuidwesthoek van

het gebied. Een tweede territorium in

het bos.

11. Zanglijster;
8 territoria, waarvan 4 in het bos.

12. Merel;

24 territoria, waarvan 10 in het bos.

Hieruit blijkt een voorkeur voor het

houtwallenlandschap, vooral op

plaatsen met grote hulststruiken.
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13. Geknaagde Roodstaart:

Onze bevindingen met deze soort

stemmen zeker niet overeen met de

gegevens in "Boekema e.a. 1983".

1 territorium in houtwal nabij bos-

rand; 2 andere territoria net buiten

het gebied. Aanwezig vanaf 24/4.

14. Roodborst:

18 territoria, waarvan de helft in het

bos; omgerekend een dichtheid van

13 paren op 10 ha, wat aardig over-

eenkomt met hetgeen gemeld wordt in

"Boekema e.a. 1983".

15. Tuinfluiter:

Door de slecht ontwikkelde struiklaag
in het gebied slechts 1 territorium,

langs de centrale oprijlaan. Aan-

wezig vanaf 7/5.

16. Zwartkop:

Voelt zich in deze biotoop beter

thuis dan de vorige soort :

14 territoria, waarvan 4 in het bos.

Aanwezig vanaf 29/4.

17. Tjiftjaf:

9 territoria, waarvan 3 in het bos.

Aanwezig vanaf 9/4.

18. Fluiter;

1 territorium in het bos vanaf 3/6.

Twee eerdere waarnemingen van 29/4 en

15/5 betroffen vellicht nog doortrek-

kers.

19. Grauwe Vliegenvanger;

9 territoria, waarvan 3 in het bos.

Aanwezig vanaf 7/5.

20. Koolmees;

16 territoria, waarvan 6 in het bos.

De talloze oude bomen bieden ruim-

schoots nestgelegenheid voor deze

soort, die hier totaal verstoken is

van msnselijke bijstand in de vorm

van nestkasten.

21. Pimpelmees;
15 d 18 territoria, waarvan 9 in

het bos (zie koolmees).

22. Matkopmees;
1 territorium in het houtwallen-

gebied.

23. Staartmees:

1 paartje waargenomen op 23/4.

Mogelijk broedend.

24. Boomklever:

1 territorium in het bos. Het nest

bevond zich bij de parkeerplek aan

de bosrand. Ook dit voorjaar ('84)

aldaar een paartje gezien; boven-

dien tijdens hetzelfde bezoek op

twee andere plaatsen in het gebied

waargenomen.

25. Boomkruiper;

12 territoria, waarvan 4 in het bos.

Eén van de soorten, waarvoor het

gebied optimale leefomstandigheden
biedt.

26. Vink;

10 territoria, waarvan 5 in het bos.

B. Geschatte aantallen van de overige

broedvogels

27. Spreeuw;

9 a 12 broedgevallen, waarvan

4 è. 5 in het bos.

28. Vlaamse Gaai;

3 paren, waarvan 2 in het bos.

29. Ekster;

2 i 3 paren, waarvan 1 in het bos.

30. Kauw;

8 paren, waarvan 4 in het bos.

31. Zwarte Kraai;

1 a 2 paren, waarvan 1 in het bos.

32. Roek;

Aan de Rijksstraatweg bevindt zich

een kolonie, waar eind april
82 nesten geteld werden. Een tweede

kolonie bevindt zich in het niet

toegankelijke bosgebied bij het

"Huis te Glimnen".

C. Overige waarnemingen

33. Wilde Eend:

Driemaal werd een paartje waarge-

nomen. Mogelijke broedvogel.

34. Torenvalk;

Eenmaal waargenomen (26/3). Brood-

kast is aanwezig, maar niet in

gebruik.

35. Koekoek;

Tweemaal gehoord, begin juni.

36. Turkse Tortel;

Éénmaal 2 ex. (18/6). Vermoedelijk
broedend in tuinen aan Rijksweg.
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37. Fitis;

Éénmaal zingend (7/5). De ouderdom

van het bos maakt het als broed-

gebied voor deze soort ongeschikt,

38. Spotvogel:

Éénmaal zingend waargenomen (18/6).

39. Bonte Vliegenvanger;

Ondanks de vele natuurlijke holtes

niet als broedvogel aanwezig.
Éénmaal zingend op 29/4.

40. Koperwiek:

Trekwaamemingen in maart. In die

maand zingend in troepjes aanwezig.

41. Kramsvogel;

Trekwaarnemingen in maart.

42. Zwarte Mees:

1 ex. op 26/3 (IVN.exc.).

5. Opmerking

Tweemal is gepoogd uilen te lokaliseren

in het bos en vel op 11/3 en op 6/5,
beide keren zonder resultaat.
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