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Inventarisatie

Smithuyzer Bosch
en

Dassen Bos

Geïnventariseerd doors P. van de Poel

H.G. ten Veen

J.W. van der Ley

Verslag opgemaakt door; H.G. ten Veen

Ligging en Terreinbeschrijving.

Deze nieuwe rijksweg veroorzaakt overigens een aanmerkelijke verstoring
van de rust, terwijl ook de intensieve ruitersport afbreuk doet aan de

waarde van het gebied.
Dit geldt tevens voor de vele recreanten die het gebied in de weekends

bezoeken.

Het grootste deel van het gebied is in beheer van de Stichting Gooisch

Natuurreservaat, De rest is privé bezit.

Inventarisatie methode:

Bij het Inventariseren werd te werk gegaan volgens de territoriumbepa-

lings methode. Vanaf eind februari t/m begin juni werd het gebied weke-

lijks bezocht.

Het vertrekpunt werd elke week gewijzigd, terwijl het tijdstip van vertrek

meestal even vóór zonsopgang lag. Het gebied werd bovendien ook op an-

dere dagen en uren bezocht.

Het geïnventariseerde terrein wordt begrensd door de provinciegrens
Noord-Holland/Utrecht, het Smithuyzerbos (Bouvy), Het Wasmeercomplex, de

rijksweg naar Utrecht en het rijwielpad vanaf de Zwaluwenberg,
Het terrein, dat ongeveer 150 ha. groot is, bestaat uit een afwisselende

begroeïng van loof- en naaldbomen net een aantrekkelijke onderbegroeïng
van struiken. Grote gaten zijn echter gevallen bij het deel aan de nieuwe

rijksweg, veroorzaakt door de stormen in 1972/1973.
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Broedvogels

So*rt Aantal brfedparen Eventuele opmerkingen

Bergeend 1 minimaal

Fazant 8

H»utduif 11

Tortelduif 3 maximaal 4-

Greene specht 2

Grote b*nte specht 9 max. 11

Zwarte specht 1

Boompieper 2 n#g 2 exx. In struck

tussen sp#orlijn en

weg

Winterkonlng 11 max, 13

Heggemus 5 max, 6

Grjte lijster 1

Zanglijster 3 max, 4-
Merel 17 max, 21

Gekraagde roodstaart 10 ■ max. 14

Roodborst 12' max. 14

Zwartkop 3

Tuinfluiter 1

Fitis 8

Tjlftjaf 6 max. 8

Goudhaantj e 6 max, 8

Bonte vliegenvanger 2 in nestkasten

K#olmees 27 max, 31

Pimpelmees 5

Zwarte mees 11 max. 12

Kulfmees 9 max, 10

Matkop 1 ?

Staartmees 1 max. 2

Btomkruiper 1 max, 2

Geelgors 3

Sijs 1

Gaudvink 2 hoogstwaars chij nlijk

Vink 7

Spreeuw 4

Zwarte kraai 1

Kauw 1

Vlaamse gaai 10
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Opmerkingen:

De aanwezigheid van de Geelgorzen werd uitsluitend vastgesteld *p een stuk-

je droge zandgrond met enige heide,

Boomklevers werden in het geheel niet waargenomen.

Verdere waarnemingen:

Groenllng
Kneu Zlngend mannetje waargenomen

Wespendi ef

Keep

Ringmus
Ekster broedde waarschijnlijk in de buurt van de

spoorlijn
Holenduif


