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GOLFBADVERSLAG 1984  
 
Evenals de voorgaande vijf jaar werd de kunstmatige duinvallei weer ge-
inventariseerd op de aanwezige plantensoorten. Dit duinvalleitje is ge- 
legen in de zeereep van de Noordduinen, direct ten noorden van de Bosweg.  
Voor meer achtergrondinformatie omtrent het ontstaan van dit terrein  
wordt verwezen naar de Strandloper van februari 1981. 
In het late najaar werd de vegetatie weer grotendeels met de hand ge- 
maaid en het maaisel afgevoerd. 
De inventarisatie leverde geen grote veranderingen op in vergelijking  
met voorgaande jaren. Twee nieuwe freatofyten (dit zijn plantesoorten  
die gebonden zijn aan de invloedssfeer van het grondwater) werden  
gevonden Koninginnekruid (Eupatorium cannabium) en Wolfspoot (Lycopus  
europaeus). Beide soorten wijzen niet op een verdergaande verschraling  
van de bodem; eerder op het tegendeel. Op de hellingen van het valleitje  
werden maar liefst 48 bloeistengels van Blauwe bremraap (Orobanche  
purpurea) geteld. 
Het komende seizoen zal de vegetatie van het valleitje vroeger in het  
seizoen worden gemaaid. In de zomer bevat het maaisel aanzienlijk meer 
voedingsstoffen dan in het najaar en zal op deze manier de beoogde ver- 
schraling wellicht versneld kunnen worden. Afhankelijk van de hoogte van  
de vegetatie zal dan in het najaar mogelijk nog een tweede maaibeurt  
plaatsvinden. 
 

Dick Hoek 
 
 

-------------- 
 
 
VERSLAG VAN DE PADDENCONTROLE IN HET VOORJAAR VAN 1984 
 
Ook dit jaar zijn weer enkele tientallen leden van onze vereniging  
circa 6 weken bezig geweest met de paddencontrole langs de Kapelle- 
boslaan en de Vogelaardreef in het Langeveld. 
Op de bladzijde hiernaast treft u een overzicht van de resultaten aan.  
Voor een goed begrijpen van de tabel nog de volgende opmerkingen: 
- Indien besloten werd de afzetting te plaatsen, werd er gedurende de   
  afzettingsperiode niet meer verder geteld. 
- Verklaring weercode D droog ; R - regen ; MR – motregen ; B buien.  
- De temperatuur is weergegeven in graden Celsius en werd gemeten langs 
  de Vogelaardreef op ca. 20 cm boven de grond. Dit werd gedaan tijdens 
  het kijken en/of tellen. 
 
Algemene conclusies  
 
- Bij nat weer is er binnen de gestelde periode altijd paddentrek. 
- In de loop van het seizoen speelt de temperatuur steeds minder een 
  rol voor de trek. In het begin is er bij lage temperatuur geen trek en 
  bij een relatief hoge temperatuur wel. Later in het seizoen is er zo-  
  wel bij hoge als bij lage temperatuur sprake van paddentrek. 
- Afzettingen moeten beter worden aangegeven voor het verkeer. Naast de 
  aanwezige goede verlichting meer waarschuwingsborden ervoor. 
- Er dient ook na half april nog gecontroleerd te worden. Er blijkt dan 
  nog veel trek te zijn. Zie hiervoor de laatste data in de tabel hiernaast. 
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