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KORTE BIJDRAGE

De Bospaardestaart in Friesland

Een onderzoek naar de vegetatie van het

Skledingboskje.

inleiding

Het bosje is het eigendom van It Fryske Gea en

is het enig overgebleven houthakbosje in de

omgeving. Het is ongeveer 0.6 ha groot en ligt

aan de zuidkant van een uitloper van het zgn.

wljkengebled. Het vroegere hoogveen is ver-

dwenen, maar de brede afvoersloten zijn nu nog

duidelijk in het landschep terug te vinden.

Rond het wljkengebled liggen zandwallen en het

regen- en kwelwater wordt afgevoerd door het

riviertje de Llts, richting de Leien.

De bodem van het Skledlngboskje bestaat uit

lemig zand met op geringe diepte een slecht

doorlatende kelleemlaag.

de Bospaardestaart (Equisetum sulvaticum L.)

De Bospaardestaart komt het meest voor In het

midden en zuiden van het land (figuur 2). De

plant staat op de Rode Lijst. Het aantal vind-

plaatsen gaat snel achteruit. Hetzelfde beeld

zien we in Friesland: Voor zover bekend is de

Bospaardestaart ooit op acht plaatsen gevonden

waarvan er nu waarschijnlijk nog maar één over

is, nl. de al vanaf 13 mei 1926 bekende vind-

plaats: het Skledingboskje. De vinder was de

heer M. Wlegersma.
Het bosje bevat nog steeds een vrij grote

populatie van enkele honderden planten langs de

noordwestzljde (figuur 1).

de vegetatie van het Skledingboskje

In totaal zijn er 4-1 soorten hogere planten in

het bosje gevonden waaronder 10 bramensoorten

(Rubus spp.) De vegetatie van het bosje behoort

tot het Elzen-Elkenbos. Deze bossen komen voor

op niet te arme, humeuze tot venige en vochtige

tot vrij natte dekzandgronden. Deze bosjes komen

voor aan de rand van veengebieden en worden

tegenwoordig sterk bedreigd. De hierboven

geschetste situatie past goed bij Het Skleding-

boskje.

bedreigingen

Door de kleine omvang van het bosje en de

ligging in een weidegebied wordt het Skle-

dlngboskje o.a. bedreigd door:

Het Skledingboskje ligt ten oosten van Drachten

op de grens van de gemeenten Opsterland en

Smallingerland (figuur 1).

Het heeft waarschijnlijk aan deze ligging zijn

naam te danken. De bekende grensweg, De

Skieding, tussen de provincies Friesland en

Groningen ligt namelijk ongeveer twee kilometer

verder naar het oosten.

Figuur 1. Het Skledlngboskje. Het gestippelde

gedeelte vormt de groeiplaats van de

Bospaardestaart, de sterretjes geven een nat

gedeelte aan; schaal 1 op 574.

Figuur 2. Verspreiding van de Bospaardestaart in

Nederland. I vondsten vóór 1950, * vondsten na

1950. Bron: Atlas van de Nederlandse Flora,

deel 2.
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1) grondwaterstandsverlaglng, 2) overbemesting

vanuit het omliggende agrarische grasland en

vla langsstromend slootwater, 3) het Inwaaien

van gifstoffen vanuit een naastgelegen stuk

bouwland.

beheer

Om de bedreigingen zoveel mogelijk het hoofd te

bieden worden de volgende aanbevelingen ten

aanzien van het beheer gedaan:
l) het bosje duidelijk afrasteren; 2) een

bufferstrook rond het bosje aanleggen en 3) de

hakhoutcultuur herstellen.

Een verslag over dit onderwerp Is uitgegeven

door de FFF. Het kost vijf gulden (exclusief

verzendkosten) en is te bestellen bij de

penningmeester van de FFF (tel. 05127-2689).

Harry Waltjei, Klelnzand 55, 9202 XB Drachten


