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INVENïARISATIE SCHRAAL CRASLAND MET HOUTI,íAL EN POEL

Samenvatting.

In het kaden van de r.v.N. nat,uurgidsencunsus is door een werkgroep, besbaandeuib Trees Cremers, Tnudy aan den Toorn, Charles van den Berg, 11"""à Renes enchlel de vries, een gebled in de paiJ-Jaart, geiinvenbarlseerd.
Menbrix van de werkgnoep was Manleen Smu1ders.

Door regelmatige bezoeken in de periode januari 1988 tot sepbember lggg zijnin het gebied de aanwezige'pranten in he! grasr^ná g"ïnu";á;;;;;"0.--
De houbwal is bekeken op de aanwezige bomeá en sfruiken.
Ook zlJn hierin de meeste diersporen gevonden.
De poel is regelmabig onderzoch! op amfibieën en andere waberdieren.

Best, oktober 1988
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ÏNVENTARISATIE SCHRAAL GRASLAND MET HOUTWAL EN POEL

I

houtwal en poel I is een onder-
door de ï.V.N.-afdelingen

invenlarisatle van een gebied in de pailJaart,, dat regel-
door de scholengidsen.

Hel pnoJekt I Inventarisatie schraal grasland met
deel van de natuurgidsencursus 1 gBT I 1988, opgezet
Son en Breugel, Best en Oirschot.

De werkgroep die aan heb projekt heeft gewerkb bestaat uit:
Trees Cremers
Trudy aan den Toorn
Charles van den Berg
Marco Renes
ChÍeI de Vries.
Ment,rix van de wenkgróep was Manleen Smuldens.

DOEL

ÏNLETDÏNG

Het, leveren van een
mabig wordt bezocht

BESCHRIJVING

Hel geÏnvenlariseerde gebied in hel Kleinbroek, dat tegen de pailJaart aanligt,is een onderdeel van het Bests Broek en tigl in de gemeente Best.
Voor de ruilvenkaveling waren de Pailjaart en het Kleinbroek lage, drassige ge-
bieden die toen gebnuikt werden als hooiland en om er geriefhout te kappen.
De naam De Pailjaart is afgeleid van hetLatijnse woord pallus, dat rmoerasl
betekent,
De gr"ondsoort is leemhoudende grond. Na de ruilverkaveling en na ophoging van
wegen zijn er veel populieren geplant.
Het Bests Broek is door afwatering nu droger gêworden, waardoor de karakteris-tieke flona van het oorspnonkelijke milieu aan het verdwljnen is. Het inventari-satieterrein ligt echter laag en wordt indirekt afgewaterd op een treksloot.
Het gevolg hiervan is, dat er nog veel vochtminnende planten aanwezig kunnenzijn- Dib is.een reden om dit sbukje grond te inventariseren. De eigenaar.bemest
het land niet en voert hef hooi af. Hij heeft, een aanwezige poel uibgedÍepb en
met de overboltige gnond is naast de poer een heuveltje gemaakt.
Ook de poel wordt in de inventarlsatle meegenomen.
Het weiland is omzoomd door een brede houtwal; drie zijden ervan gaan over in
een broekbos (zie fig. 1).
Het tenneln is Ín de perlode van Januart 1988 bot sepbember 1988 tntensief doon
de werkgroepleden bezocht. Toch moeb men de inventanisatie zien als een wi]le-
keurige inventarisatie.

GEOLOGIE

Nederland, dus ook Brabanb, ontstond in het Pleicosteen. Dit lijdperk strekte
zich ult van 1000.000 tot 10.000 jaar v. Chn. en kennerklè zich door perÍoden
van koude, de ijstijden. Bij de voorlaatste ijst,Ud liep de grens van hel ijs tot
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de lijn Haarlem-Nijmegen. Hoewel er in die tíjd in Bnabant niet doorlopend ijs
lag, was de ondergrond wel continu bevroren (permafrost). In de loop van
miljoenen jaren ontstond in Brabant een aanbal breuken, die van zuid-oost,
naar noord-west lopen. In het weslen en in het oosten daalden de door deze
breuken ontstane schollen minden dan de strook daar bussenin. Ruwweg wordt
deze strook begnensd door de tijn Roermond-Oss aan de noord-oost zijde, en
Sibtard-Tilburg aan de zuid-west zijde.
Deze strook is door de geologen de centrale slenk genoemd (zÍe fig.2).
Ïn het noord-oosten vinden we dan de Peelhorst en in het zuid-westen het
Massief van Brabant.0p de grens van schol en slenk, de Peelrandbneuk, komen
kwelverschijnselen voor. Hierdoor ontstaan de zogenaamde wijstgronden. Deze zijn
het hele jaar nal, en dragen een voehtminnende vegetatie.
De ontstane, hoogbeverschillen werden in het Pleistoceen tenietgedaan door op-vullÍng van de laagten met afzettingen; oonspronkelijk was dat de zee en later
waren het de rivieren de Maas en Rijn, die daarvoor zorgden.
Het door deze rivieren aangevoerde maleriaal was grofzandig en grintrijk.
Sedert 500.000 jaar vo1gt, de RÍjn een andere bedding, die noondelijker 1igt.
Daarna heeft de Maas het landschap in deztj buurb bepaald. Sedert die tijà is in
helgebiedvandeCentra1eSIenkf!jnkorne1igmateriaa1afgezet.
De dekzanden, een afzetting die op sommige praatsen meêr dan 30 meber dik kanz\n, is afgezet door smeltwatersbromen en de wind. Een belangnljk deel ervan ishet zogenaamde Brabantse leem, een ondoorlatende laag die vaak dicht onder de
oppervlakte ligt. Deze laag Ís onbstaan doordat tijdens de zomers de bovensle
laag van de ondergrond (plm. 1 meler) onbdootde en de kleine smeltwaterstroomp-jes die doon de afwezigheid van begroeiing oven het land sbroomden, fljn mate.riaal meenamen en dit in de taaglen afzetten.
In hef Holoceen, 10.000 jaar v. Chr., stijgt de temperatuun eh de vegetatie
keert lerug, en breidb zich uit tot bosvegelatie. ln die periode zijn de vennengevormd. Ook vindt er dan veenvorming p1aáts i

HISTORÏE

Best behoort tot de Kempen, een woongebied dal zich in de toop van de bijd heeft
ontwikkeld op een dekzandrug in Brabant. Noordelijk hiervan ligt de'l,teier:j, die
plaabselijk afhelt naar de rivier de Maas.

Brabanb was zotn 8000 jaan v. Chr. bedekt mel uitgestrékte bossen; op de droge
zandgronden berken en eiken, en op de nabbe broeklanden gemengd elzenbos.
Tussen de bomen. f.iepen de vochtige beekdalen. l

De toenmalige bewbnens leefden van de jacht 
"à uu"r"*elden zaden, noten en

vruchten.

In de Bronstijd - 1550-650 jaar v. Chr. - was er aI een primitieve landbouw op
akkers die verkregen waren door kappen en branden van het bos. trlas de grond na
2 à 3 jaar uitgeput, dan werd een volgend stuk grond in gebruik genomen. Op de
verlaten akkers liel men vee grazen, waardoor loofhoul geen kans kreeg op te
schieten. struikheide die zich wer tegen heb gegnaas sLaande kon houden, nam
bezit van het terrein. Zo ontslonden de heidevelden.

In de IJzerlijd - 650-55 jaar v. Chr. - werd voon de akkerbouw de kruimelploeg
gebruikt op meer permanente akkers. Ook werd er lichbe bemesting op toegepast.
Deze akkers heten honÍngraat-akkers of Celficfields . Ze.lraren biokvormij. 

-
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In de Romeinse tijd veranderde er niel veel in deze streken, die doár de
Romeinen Taxandrië werden genoemd.Omstreeks 250 jaar n. Chr. drongen de
Franken het Romeinse rJjk binnen en kwam de bevotking om of werd verdreven.
VeeI ontgonnen land wondl dan weer bos.
De landbouwers die zich later hier vestigden (+ 750 jaar n. Chr.) deden dit op
de grens van een hoog en een laag gebied. Het hout uit de bossen werd gebnuikt
on een nederzetting op te bouwen. Zo verdwenen de bossen langzamerhand, en nam
de heide weer toe.
De nederzettingen of akkerdorpen hadden een driehoekig plein als eentrum.
Dif plein - of plaebse - had een dninkplaats voor het vee, en was omgeven door
eiken. Aan de plaetse lagen ongeveer vijf boerderijen, waarvan de stal uitliep
op de plaetse. Het vee, schapen, graasde overdag rdet een scheper op de heide
en verbleef 's nachts in de stal. 0m deze droog te houden werden er plaggen
gestoken op de heide en deze plaggen strooide men in de stal. We spreken hier
van tpotstalt .

In de loop van het jaar, werd het mengsel van mest en heideplaggen een dikke
Iaag, en dib mengsel werd in hel voorjaar op de akkers gebraeht die rond de
boenderijen lagen. De gronden hiervan worden eerdgronden genoemd.
Voor elke hectare akkerland moesl meer dan één hecbare heide afgeplagd worden,
en omdaf de heide daar slechts eens in de tien jaar voor gebruikt kon worden,
kan worden berekend dab voor iedere hectare akkerland 10 à 12 frectanen hei
nodig waren. Dit verktaart het ontstaan van de onafzienbane heidevelden.
Ïn 1850 waren de Beersche-,Oirschotse-, Bestse- en Breugelsche heide één ge-
bied. Het geheel was doorsneden van lregen vanuil het akkerdorp. Naar de heide
liepen wegen om er plaggen te halen en om er het vee heen le drijven, naar de
lagere gronden liepen wegen om er hooi te kunnen halen dat daar geoogst werd.
De bossen op de nog lagere gebieden reverden het geriefhout.
Deze stabiele Loesband duurde tot eind 1800. Toen venanderde er veel door de
komst van de kunstmest. De hei was nu niet meer nodig voor de akkerbouw en werd
gedeelbeljjk beplant met dennebomen.
Als. Ín 1950 de bechnische middelen beschikbaan zijn om de heide groobschalig te
ontginnen en vruchbbaar te maken, ontstaab een nieuw landschap - heb ontgin-
ningslandschap. Dit landschap is grootschalig en boomloos. Ook komen de ruil-
verkavelingen van de grond. HÍerdoor verandert het tandschap draslisch.
Door de afwalering en de bio-industrie meb zijn mestovenschott,en ontstaat er een
verstoring van het evenwichb.

Besb nu ' ligt op de overgang van de droge Kempen naar de natte Meierlj . Van
aIle gebieden zijn nu nog atléón in de winter natte broeklanden over. En in
dit broekland Ilgb Het K1ein Broek, met daarin het geïnvenlariseerde gebied.
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HET GRASLAND

KLASSIFTKATTE VAN HET GRASLAND

Omdat, er veel verschÍllen zijn lussen diverse graslanden wordt, àI-
vorens deze klassifikatie toe be passen, hel grasland nader bekeken aan de
hand van: het ontstaan van een grasland;

de groeiwijze van gras;
het ecosysteem van grasland in het algemeen;
intensief en extensief beheer en voorbeelden;
planben in het grasland.

Het ontstaan van grasland

Grassen gnoeien niet overal en evenmin onder alle omstandigheden. Gras kan
alleen gnoeien als er
- veel lich0 is;
- regelmatig voldoende waler in de bodem zit;
- een voldoende rijke bodem aanwezig is, dit, afhankelijk van de gras-

soort.
Lichb is vbor de vorming van een grasveld een erg belangrijke faktor. Op open
plaatsen j-n bossen zal een gras alleen blijven floreren als slruiken en bomen
het voor het gras nodige licht niet tegenhouden.
Men neemt aan dal vroeger oerossen en reuze-herten de velden in de bossen door
begrazing openhielden. Minder lang geleden waren het de nomaden die er hun
huisvee weidden. Nog later zullen de landbouhrers met hun vee deze veldjes
hebben opengehouden en doon kappen zullen ztj ze zelfs hebben vergroot.
Deze eerste boeren kaplen open plaatsen in een bos om daar met akkerbouw te be-
ginnen. AIs de bodem uitgepul was gingen zij verderop en kapten opnieuw een
stuk bos kaal.
Afhankeljjk van de resterende voedingsstoffen en de mate waarin de grond het
regenwater kon vasthouden ontstond er op die verlaten akkers blauwgrasland of
dnoge heide, of een vorm ertussenin.

De groeiwijze van gras

De meeste grassoorten groeien uitsluibend door uitstoeling. Dit is hel vormen
van steeds nieuwe spruÍten aan de voeb van de besbaande. De spruiten strekken
zich in de lengte als ze gaan bloeien. In die periode staat de vorming van
nieuwe spruiten stil.. Is de plant uitgebloeid, of wordt de bloeihalm verwijderd,
dan zet de spruitvorming opnieuw in. De jonge spruiten worden vnil snel mÍn of
meer onafhankelijk van de moederplant doondat ze gemakkelijk wortelen.
Bij soorten als Engels raaigras, kropaar en witbol ziíLen de spruit en zo dicht
opeen, dat er pollen ontstaan. De knoppen waaruit de nieuwe spruiben komen,
liggen vlak boven de gnondg de wortelstokken zíLben in de grond, zodaï gras-
planten zich nagenoeg altijd zullen herstellen na maaien, begnazen en betreden.
De grasplanten staan zo dicht op elkaar dat er geen rui-mle overblijff voor
andere grassoorten. ln een gnasmaL zíen we daarom alleen daar, waar de gras-
mal beschadigd is, andere soorten. Vaak zijn mol1en'en woelratten de oorzaak
van zorn beschadiging

10.



Het ecosysbeem van grasland

Verklaring van de letters:
Z - De zon levert energie voor fotosynthese
A - Afvoer van het gewas Ín de vorm van ofwel beweiding ofwel hooi.In beide gevallen is dit veevoer, met als eindproout<t melk, vlees en mest.B - Plantaardig afval I of dierUjke mest, of kadavers van Ínsekten en kl.eine

zoogdieren.
C - Het bodemreven: De verteerders zijn o.a. kev.ers en wormen.sc,himmels

en bacteriëen zetten organisch afval om in anorganiscrr. pit
bestaat uit mineralen en voedi-ngszouten, die opnieuw worden gebruikt alsvoedingssboffen voor de planten.

- Bij de omzetting van afval komen gassen vr!j.
- Niet' alleen het vee teefb van de gewassen, oot< de reeën en konijnen doen erzich aan tegoed, zo ook insekten en kleine zoogdieren.
- AIle mogelijke jagers leven van de dieren op de wei. Bijvoorbeeld: torenvalk,bunzing, egel, kraai, mol en woelmuis.

Konklusie

Een klein deel van hebgeen het grasl-and opbrengt komt lerug in de vorm van mestHel merendeel wordt omgezet in een melk- of vleesprodukt I deze stoffen ver-dwijnen uit, het ecosysteem van heb grasland.
Wanneer er niet extra wordt gemest , zaL de grond verschralen I minder veeL-eisende gnassoorten zullen de plaals van voedselnljke innemen. Er zutl"n-óp o"nduur zelfs Srassen groeien die heb vee niet lust. Geen beweiding of niet maai-en is e? oo?zaak van dat struiken en bomen en langzaam maar zeker de overhandzullen krljgen, en er ontstaat bos.

Intensief en extensief beheer van gnas- en hooilanden

een

z

D

E

Deze beheersvonmen hebben duidelljk versehillende uitgangspunten.
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ïNTENSIEF: Hierbij moet de opbrengst van deze wel- en hooilanden zo groob
mogelijk zijn. Het gevolg hiervan is dat deze Landen wondeh bewerkb,
de grondwaterstand wordt gereguleerd en er wordt sterk bemest.
Zo'n intensief beheend grasland heeft gevolgen voor de aangrenzende
extensief beheerde landen.

EXTENSfEF: Hiervoor mag worden ge,lezen dat alleen het hoognodige wordt, gedaan
am zorn gras- of hooiland in stand te houden. ïn deze veldjes groei-
en hierdoor vaak bljzondere ptanbensoonten 1 ze z;;rn dus zeer waarde-
vol en moeten bewaard blijven. Dit soort landjes is dan ook vaak in
handen van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenben en soorLgelijke ver-
enigingen. Een enkele keer wonden ze beheerd door een partÍku1ier.
Eeonomisch nut hebben deze graslandjes nieb.

Uib de beschrijving blijkt duidetijk dat 'HET GRASLAND' behoort tot de extensief
beheerde gnoep. Het met"endeel van bestaande weilanden behoort tot de inbensief
beheerde groep

Intensief beheerde wei- en hooilanden zijn Le herkennen aan:

a. Geur. De geel-bruine wellanden gaan enonm stinken door de overbodige be-
mesting.
Het gevolg van deze bemesting , zeker in een erg nabte periode, is dab
mest in de sloten terecht komt. Heb voedselrijke sloolwaten daL op êen
lagen gelegen grasland blijft staan zaL daar de voedingsbodem ue""5ken,
waandoor de daar aanwezige zeldzame planben zullen verdwijnen. Boven-
dien koml er mesb in hel grondwaber.

b. Groei.Door bemesting groeit op a}le plaatsen in een grasland heb gras even
goed. Ook het regelen van het grondwaterpeil en heb beregenen heeft
een bijdrage in de snelle groei van het gras.
Het gevolg van het regelen van de waterstand kan zijn dal een beschermd
nat graslandje uitdroogb.
0pmerking: wanneer er ts winters voedselrijk water op een schraal gras-
land staab, eh t s zomers datzelfde natte veld uibdroogt, dan zal er in
een korte tijd een heel andere planbengroei komen.

c. Onkruiden. Bij de bestrijding gebruikb men herbÍciden. Deze hebben de eigen-
schap dat zij grassoorten (en maïs en graan) nieb schaden. Het gróei-
hormoon werkt alleen op bweezaadlobbige planten, die hiendoor zó hard
gaan groeien dat ze zích dood gnoeien.
Het gevolg is een monotoon - dus saai - grasland, en het aangnenzende
bescherrnde hooiveld zal- ook een deel van de chemicaliën opvangen,
waardoor zeldzame planten daar verdwijnen.

d. BereikbaarheÍd. Met, de groobste landbouwappanaten moet een akker of hooiland
bereikbaar ztJn. Ook op heb land mag geen obstakel in de weg staan.
Het gevolg: venbreding van de landbou$ítíegen, verdwtjnen van houbwall-en
en bomen die de gebieden vroegen omsloten.

Kenmerkende grassoonten op intensief beheerde landen zijn: kropaar, tÍmothé-,
Engels raai- en Fnans raaigras.
AIs er planbensoorlen voorkomen dan zijn dab wltte klaven, paardebloem, duizend-
blad, madelief, scherpe boterbloem en weegbreesoorten.

12.



Intensief beheerde graslanden:

De planten van natte matig bemeste gnaslanden zijn o.a. kale jonker, moeras-spinea, echte koekoeksbloem, engelwortel en knuipende bobenbioem.vochtige zwaa? bemeste graslanden (de meeste hooilanden vallen hieronden) heb-ben als plantensoorten o.a. witte klaver, madelief, node klaver, duizendblad,paardebloem, fluitekruitl, pinksterbloem, smalle weegbree en scherpe boterbloem.De voedserrijkdom is vooral af te leiden aan de aanwezige soorten.

MATIG bemest

smalle weegbree
rode klaver
veldzuring
scherpe boberbloem

't

De extensÍef beheerde gnaslanden
llat-ó[-dëZë-veldjes gróeit wordt
- de rijkdom van de bodem;

ZWAAR bemest

gnote weegbnee
witte klaven
ridder- en krulzuring
kruipende boterbloem

zijn erg moeilljk in één gnoep onder te brengen.
hoofdzakelijk bepaald door:

- de grondsoort;
- de variatie in de hoogbe van het oppervlaktewater;
- licht, wind en temperatuur.

Ï:! ll*:ygl3:l*g is een bijzonder type schraar gnasland. Dib rype hooiland onr-sEond doordat men jaren achLereen eenmaal per jaar maaide. Al het hooi wend op-geslagen op de hooizolder; er bleef niebs àcrrtár dat kon gaan rotten en zo werdeen humuslaag voorkomen. over het algemeen werden deze veidjes niet beweid om-dat ze be ver van de boerderlj lagen. veer gnaslanden rÁraren óok te drassig om ervee op be zetten. Enkel in de nazomer (na het hooien) werd er wel_ eens jong veeop gezet' Alle mest die men had werd gebruikt voor de graanakkens, de hooiland-jes bleven onbemesL en ze wenden steeds schraler.
Kenmerkende grassoonten zijn o.a.: bevertjes, fioringras, blauwe zeggepijpestrootje, biezeknoppen, reukgras, bandJesgras, echte witbol.
Kenmerkende planlensoorlen zijn o..a.: spaanse ruiter, grote pimpernel, klokjes-gent'iaan, blauwe knoop, orchideeën. Deze planten hoeven niet airemaal in hetblauwgrasland voor te komen, dil is afhankelijk van de grondsoonten en vanmilieufaktoren. Bij een goed beheer wordt heb rand eenmáal p"" irái À"r."ïa i"de voorzomer, en het hooi afgevoerd. ook wordt het hooi we1 verbrand. Dirlevert asresten, die een verrgking van de bodem geven, dit is niet bevorder-Iijk voor een brauwgrasland. omdat orehideeËn in symbiose leven met een schimmeldie in de bodem vàorkomt, zullen ze pas berugkomen als de schimmet gedijf.

Het beemdgrasrand ls ook een exbensief beheerd grasland. Dit is een hooiland+---+=------dab rs-wÍnEéFá-láak onder water sbaat. In beekdalen hraren hel de 'waardelozej"onrendabele' stroken grond langs de beek. Deze beemden lopen bij hoog wateronder, waardoor mineralen en meststoffen kunnen bezÍnken en hei gnas bemesten.ook langs rivleren zljn deze beemden te vinden. Een gnoob deel van heb bezinkselrs rivierklei en leem.
Kenmerkende grassoorten zijn o.a.: frans raaignas, kweek, rood zwenkgras..
Kenmerkende plantensoorten zijn o.a.: glad waist,ro, fluiiekruid, 

";Ë [iau"",vogeLwikke, brunel, penningkruid, paandebloem, gewone ereprijs,'smalie 
"""À1""",pinksterbloem en gev{one hoornbloem. ,.;:..
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Het is duidelijk dat het geÏnvenlariseerde grasland geen blauwgrasland is.Doordat het leem dichf onder de oppenvlakt,è zit,, blijft, 
""g"nwát"r en langstaan

Veel planten dle en voonkomen staan genoemd als planten van beemdgrasland.
Ook planten, kenmerkend voon het matig bemesle hooiland staan en. Zo ook
worden en planlen aangetroffen die voorkomen in veel bemest grasland.
Het is daarom moeilljk het grasland te kwalificeren. Veel soorten die er
voonkomen passen minder goed bij elkaar. Daarom is he! onderverdeeld in driegebieden, in de hoop dal dan beber b[j elkaar passende plantengemeenschappen
overblijven.
A. Het gnasrand zeLf, mln een buitenrand van vler meter.
B. De buibenr?nd; deze rand krijgt mÍnder licht, dan A. en

verrijking plaabs doondat vanuit de houtwaL mestsloffen
Deze zijn afkomslig van plantenresten en bladafval.

C. De her:vel; hier zit veel leem dat afkomst,lg is ult
veel planbenresten be vergaan. De voedselrijkdom is
het grasland en 1n de bulbenrand.

er vÍndt bodem-
wonden aangevoerd.

de poeI, en er liggen
hien dus groten dan in

14.
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Tof slot

Heb ls duidelijk te zien dab naargelang de voedselrljkdom van ,de..bodem toe-..
neemt, ook het aantal soorten planten groter wordt.
De heuvel is nog niet zolang geleden opgevíorpen. De samenstelling van de
plantengemeenschap zaL'daar dan ook het snelst veranderen: er is nog geen
evenwÍcht.

De inventarÍsatie van het grasland is kwalitatief geweest. Aan de hand van
hel aantal planlensoorten kan (helaas) geen uitspraak gedaan worden over de
status van hel grasland

Het graslandje heeft veel kenmerken van een schraal grasland, zoals blijkt
uit de aanwezige plantensoorben. Opvallend is, dat er zelfs een enkele orchidee
staat.

Hoewel pogingen om het grasland onder be brengen 1n een bepaalde systemabiek
falen' b1iif,b het één van de mooisbe plekjes van Besb, dit unieke stukje
Bests Bnoek!
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PLANTEN

(Namen van planten die uit bwee woorden bestaan zijn
laatste woord)

A. akkerdistel (Cirsium arvense)
akkerkool (Lapsana communis)
akkerwinde (Convovulus arvensis)

B. beneklauw (Heracleum sphondylium)
biezeknoppen (Juncus subutiflorus)

*bosandoorn (Stachys sylvatica)
bosanemoon (Anemone nemorosa)

tbonpaandêëtáang (Equlaeturr Eytvatlcum)
boterbloem, kruipende (.Ranunculus repens)
boterbloem, scherpe (Ranunculus acris)*brandnetel, grote (Untica dioica)*brandnetel, kleine (Urlica urens)
brunel (Prunella vulgaris)

D. *dagkoekoeksbloem (Melandrium rubrum)
dotlerbloem (Caltha palustris)
dovenetel, gele (Lamium galeobdolon)
dovenetel, witte (Lamium album)

E. egelboterbloem (Ranunculus flammula L.)
engelwortel, gewone (Angelica sylvestris)

F. fioringras (Agroslis stolonifera)*fluitekruid (Anthiseus sylvestris)
G. grasmuur (Stellaria graminea)
H. *haagwinde (Calystegia sepium)

*heermoes (Equisetum arvense)
helmkruid, knopig (Srophularia nudosa)
hertshooi, kanbig (Hypericum maculatum)
hoefblad, kleÍn (Tussilago farfara)*hondsdraf (Glechoma hederacea)

J. jonker, kale (Cirsium patustre)
K. *kattestaarf (Lylhrum salj_caria)

klaver, rode (Trifolium pratense)
*kleefkruid (Galium aparine)
koekoeksbloem, echbe (Lychnis flos-cuculi)
koninginnekruid - zLe Ieverkruid
kropaan, :jle (Daclylis polygama)
kweek (Elytrigia repens)

L. li-s, gele (fris pseudacorus)
leverkruid (Eupat,orium cannabinum)
lupine, blauwe (Lupinus angustifolius)

M. mannagras (Gliceria fluitans)
mannetjesvaren (Dryopteris filix-mas)
mannetjesorchis (Orchis mascuta)
moerasbaslerdwederik (EpÍlobium palustre)
moerasspirea (Filipendula ulmaria)
moerasvergeet,-mij-niet (Miosotis scorpioldes )
moeraswalstro (Galium palustre)
moeraszegge (Carex acutiformis)
moenaszuring (Rumex palustris)

. muun, grootbloemige (Sfeltaria holusfea)

opgenomen onder heb
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N. nagelkruid, gewoon (Geum orbanum)
narcis, wilde (Narcissus pseudonarcissus)

P. paardebloem, gevÍone (Taraxacum sectie vulgania)
penningkruid (Lysimachia nummularia)
pinkst,erbloem (Cardamine pratensis)

*pitrus (Juneus effusus)
R. raaigras, frans (Arrhenatherum etatius)

reukgras (Anthoxanthum odonatum)
rieb (Phragmites australis)
rolklaver, gehrone (Lotus corniculalus)

S. schapezuring (Rumex acetolsella)
*smeerworfel (Symphytum officinale)
smeIe, bochtige (Deschampsia flexuosa)
sme1e, ruvre (Deschapsia caespitosa)

*speenkruid ( Ranunculus . ficaria )
V. valeriaan, echbe (Valeriana officinalis)

veld--ereprÍjs (Veronica anvensÍs)
veldzuring (Rumex aeetosa)
vogelmelk (Ornithogalum umbellatum)
vogelwikke (Vicia cracca)

W. wabereppe, kleine (Sium ereclum)
wederik, gewone (Lysimachia vulgaris)
weegbree, grote (Planfago major)
weegbree, smalle (plantago laceolata)
witbol, echte (Holcus lanatus)

*wo1-fspool (Lycopus europaeus)
Z. zandzegge (Canex arenaria)

zegge, gevíone (Carex nigra)
zegge, wijd-arig - zíe zegge, tjle
zegge, fi1e (Carex remota)

*zenegroen, kruipend (AJuga reptans)
*zevenblad (Aegopodium podagraria)

* Ook voorkomend in de houtwal
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DIERSPOREN

Omdat veel dieren op andere tijden dan wij aktief zijn en een
wijze leiden, zullen we ze vaak niet zien.
Maar door de achlergeraten sporen kunnen we toch vaak met

verbongen Ievens-

zekerheid hun aan-
wezigheid vaststellen.
Diersporen zijn: prenten, uitwerpselen, nesten, ho1en, wissels, vraatsporen.
en dergelijke.
Ienand die een beet,je op diersporen let , zaL verbaasd sbaan da1 ze op alle
plaatsen te vinden zijn, maar men zal ook snel merken dat het moeiljjk is om
diersporen op naam te brengen, omdat ze vaak nieb duidelijk zijn en zelden
onder ideale omstandigheden le zien en te vinden zijn.

Diersporen zijn verschillend in zomer en wj-nter, en ze zijn een verslag van dat
wat ís geweest. r

Opmerking: er zijn diverse sporen door ons gevonden, maar er zullen er veel aan
onze aandacht zJjn ontsnapt. Ook zijn er sporen gevonden die we niet konden
delermineren. Voor de volledlgheid dient te worden vermeld dat sponen van
insekten (gallen), alsmede die van vogels niet gezocht en onderzochf zijn.

REE

Omdat veel dieren een landschap, bijvoorbeeld een bos, volgens een bepaaldpatroon doorkruisen zal men buiten de paden van ons, mensen, ook nog aller-lei andere paden krijgen . Ze njn echter lang niet altijd zo opvallend. Dezerwegenf van het wild noemt men WïSSELS, en ze leiden vaak van de dekking
naan de voederplaats.
Plaatsen waar we wissels kunnen zíen, zijn de plekken waa? ze onze paden
kruisen. Je kunb ze herkennen aan de ventredÍng van de veget,abie en aan deprenten op de zachtere stukken, bijvoorbeeld slootkanLen.
Wij hebben wissels gevonden op en rond de houbwal, en deze henkend als van
reeën, aan de * prenben

* uitwenpselen* veeg- en sJ-aapplaatsen.

Het is niet verstandig om wissels af te
is dan. dab wat men te zien krijgt.

PrenLen

lopen, daar dan de venstoring groter

De prenten van een ree zijn vrij gemakkelljk te henkennen. Reeijn behoren name-Iijk t,ot, de evenhoevige dieren . Deze hebben zeer karakleristieke voeben, die
een duidelijk te herkennen indnuk achterlaten. Ze hebben namelijk door de
evolutle nog maan vler tenen overgehouden. De eerste leen, de duim, ontbneekt
en ze lopen op de uileinden van de derde en de vierde, de middelste, benen.
Deze zijn stenk ontwikkeld en bijna geheel symmelrlsch.
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De tweede en vijfde teen wonden BïJHOEVEN of
BIJTENEN genoemd. Ze bevinden zich acht,er
en hoger aan de voet. In de meeste geval-
len zitten ze zo hoog aan de poot daL ze
bij het ge!íone lopen de grond niet raken.
Alleen bij hele losse grond, modder of
sneeuw, en bij het rennen of springen zul-
1en de bijhoeven aftekenen. (Uitzonde-
ringen hierop zijn wilde zwijnen en ren-
dieren). De hoef zelf is in werkelijk-
heid een omgevormde klauw, die bestaat
uit een hoornschoen en een hoornzool.
De hoornschoen steekt buiten de hoorn-
zool uit , zodab deze scherp afLekent..
Kenmerkend voor reeËnprenten zijn:* de geringe grootte en* de smalle, spibse hoefvorm.
De bodem van de prent laat een vlakke
indnuk zien, omdat heb zoolkussen zieh
tot aan de punt van de hoef uitstrekb.
De grooLte van heb zoolkussen is be-
langnijk voor determinatie van even-
hoevigen.
Ook is heb in het vrije veld meestal
mogeli.jk om het verschil te zien tussen
een voor- en een achterpoot.
Van de voorpolen staan de tenen gespreid,
berwijl die van de acht,erpoten gewoon recht
staan. Dib is na enige oefening duidelljk
uraar le nemen.

r- BIJHOEVEN

RNZOOL

zooL-
KUSSEN

VOORPOOT

ACHTERPOOT
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Uitwerpselen

We kennen twee soonten uitwerpselen van een ree: de zogenaamCe zomenuit-
werpselen en de winteruitwerpselen.
Dit houdb verband met heb overschakêlen van de ene voedselsoort in de
zomer naan de andere in de wÍnter.
De keutels lijken dan op kleine eikeltjes, z1jn bolnond en lopen uit in eenpunt, tot ongeveer 10-16 mm lang. Ze zttrn donker van kleur.
Doordab het voedsel dat t s winters wordt gegeten droger en houtiger is danrs zomers, zullen het keutels blijven, die vaak in groepen op de wissels te
vinden zijn.fs Zomers is het voedsel groener en nalter en malsen (planten, gnassen enz.).
Dan krljgen de keutels veel meer klonlvorrning en zijn ze niet strak van vorm.

Veegsporen r

De reebok krijgt (zeL) ieder jaar een nieuw gewei. Het oude wordt in de lateherfst afgewonpen en direkt daanna begint de opzet van het nieuwe gewei.
rn januari-februani is dat volgroeid, maar nog overdekt met huid (basthuid).
Men spreekt dan van een baslgewei. De basthuid zal afsterven, en dit ver-
oorzaakt jeuk. De bok zal proberen die huid te verwijdenen door te vegen.
Ze schuren dan met het gewei tegen dunne boompjes of takken. Doordat echterniet alleen de bast van het geweÍ wordt geschuurd, maar ook de bast van de
boompjes, zullen deze blljvend gekenmerkL worden doordat er vaak aan driezjjden geen bast meer zit op een hoogbe tussen 20 en 60 cm.

Het vegen gebeurt voornamelijk in het voorjaan. ïn maart en april
ook verse veegsporen vinden, voornamelijk langs de wissers.
Later in het jaan wordl nog wel geveegd voor afbakening van het
maar in veel mindere mate. Deze sporen zijn makkelijk te verwarren
sporen van muizen en koniinen aan jonge boompjes. Het is dan ook
standig om elke beschadiging een veegspoor te noemen.

zal men dan

territorium,
met vraat-

niet ver-

Slaapplaatsen

Slaapplaatsen van reeiin vindt men langs de wissels in de beschutting van heb
bos.
Wij vonden ze op de houtwal en in het achterlÍggende bos. Het is echter niel
raadzaam om deze sporen op te zoeken omdat men dan van de menselijke paden
afmoet' en men dan vaak meer versboort dan men te zien krijgt.
Slaapplaatsen van reeên zijn schoongekrabde stukjes gnond uán ong"1eer 60 cm
rond, al of nlet tegen een boompje of een sbruik. Vaak vindt men enkele plaab-
sen bljeen.
0p de slaapplaats kan men doon goed zoeken haren vinden, voonal in het voonjaarals de wintervacht uitvalt, Deze hanen zJjn + 0,4 mm dik, en sterk variËnend
in lengte. De onderkanb is wil, vervolgens is de haan zwarL, dan bruin, en
hij loopt uit in een zwarte punt

''''""*F,*':'1'"'--
À'éèJ '--

haai.
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EGEL

De egel zal op een
Met een lengle van
insekteneten enig
kennen. We hebben

Uitwerpselen

Deze kunnen we met
de tuin.

weilandje, omningd door houtwallen, zeker niet onbbreken.
210-295 mm is deze, met gemiddetd 8400 stekels bezeEie,

in zijn soort in de Benelux, en daardoor makketijk fe her-
van de egel dan ook verschitlende sporen gevonden.

goed zoeken, ruiken en kijken overal tegenkomen, zelfs in
De uitwerpselen ziJn cllindervormig, gewoonlijk glinslenend zwarL en aan één
kant punlig. De grootte variëert sLerk, maar gemiddeld zttrn ze B-10 mm dik en
30-40 mm lang. De inhoud bestaat voor het overgrote deel uÍt resten van
insekten. De gllnsterende chitine-deeltjes zijn aan de buit,enkanl van de uit-
werpselen duidelijk te zien. Soms bevalten ze ook haar en kleine stukjes bot,in de nazomer en herfsb ook vaak restanten van bessen.
Wanneer de egel een muis of een vogel heeft gegeten, worden de uitwerpselen
mat van kleur en dunner. Dan is hel mogelijk ze met die van marterachtigen te
verwarren.

Loopsporen

Egels zijn echte zoolgangens, dat w1l zeggen ze lopen op de gehele voel, net als
wij mensen
Egels hebben vijf lenen en in verhouding lange klauwen, vooral aan de achtervoet.
De tenen van de voonvset z\jn dikker dan die van de achtervoet en staan Íebs
verder gespreid.
De zoolkussens worden meestal duidelijk afgedrukt
Wel kan heb verwarrend zijn als de duim (binnenste teen) stechts zwak of niet
wordl afgedrukt, zodaí er maar vier tenen zichtbaar zijn. Men moet er dan
rekening mee houden dal de kortste teen, die normaal de duim (eerste teen)j-s en aan de binnenkanL ziL, nu niet aftekenl rnaar dat de vijfde been (pink)
nu de korlste is. Deze zit echter aan de buitenkanl (vergelijk dit met eigen
hand). De lengte van de prenten is 25 mm en de breedte lB mm.
De lengle van de stap is 20-25 cn, de spreiding is 6 cm. Bij normale gang is deplaatsing van de achtenvoet achten de voorvoel, maar bij grotere snelheid wordt
de achtervoet min of meer op die van de voorvoet geplaabst.
We zullen egelprenten moeben zoeken op zachte of modderige ondergnond.

DUIM

ID
,

DUIM

RËCHTSVOOR RECHTSACHTER
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HERMELIJN

Oit 
"tnt " roofdier bewoonde het hutje dat op het graslandje staab. tíe vondener uitwerpselen van. Deze zijn typerend voor roofdieren door hun gedraaj-de vorm.Ze zgn vaak aan één kanf punlig en bevabten resten van haren, veren en botjes.

Ze kunnen een sberke muskus-geur hebben, zeker als ze vers zijn.
De lengfe variëer! van 4-8 cm, en de breedte van 3-6 cm. Dooi het aanwezigebiotoop (vochtiger dan dat van de wezel) en door navraag blj een specialisl indiersporen, zijn we tot hermelijn gekomen.

Prenten

Prenten zijn niet door ons gevonden. Omdat de hermelijn weinig weegt, zullen deachtergelaten sporen vaak onduidelijk en daardoor moeilijk te vinaón'zljn.Delerminalie wondl bovendien bemoeilijkt doordat bij de marlerfamilie de ,:
manneljes grot.er zijq dan de vrouwtjes, en de soorten elkaar in afmetingen
overlappen.

KONÏJN

Deze talrijk voorkomende knager is aan sporen vrij gemakkelijk te herkennen.Er zijn lcraagsporen, holen en keutels gevonden.

Uitwerpselen

De keutels van het konijn varren op door hun lypische, ronde vorm en zeliggen vaak op hopen bijeen. Ze hebben mede de funkbie om het ternitorium af tebakenen.
verwarring meb hazekeutels is mogelljk. De verschirren zijn:

grootte hazekeutels

grootte konijnekeutels

15-20 mm

10 mm Ze zíjn kogelnond en liggen in
groepen bijeen.

Loopsporen

De zool van koniinen (en van hazen) is sterk behaard ) ze bezitten aan de voor-voet vljf tenen' waanvan de binnensle teen, de duim, korl is en daarom zeldenzichtbaar in de prent.
Aan de achtervoet zitlen vier tenen. De afmetingen van de voorvoet z]jn: lang
30 mm, en breed 25 mm.
van de achtervoeL zttrn de afmetingen: rang 40 mm en breed 30 mm.
op de hande grond zal door de beharing vaak alleen een afdruk van de nagels tezíen ztjn.
Het Ioopspoor van een konijn kan zich op twee mani-eren aan ons voordoen.
0fwe1 het l{kt op dat van een haas met een kanakteristieke sprongengalop

Ze zgn enigszins plat en lig-
gen meen venspreid.
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AP = ACHTERPOOT

VP = V00RP0OT

of achter:' en voorpoten !,torden paarsgelrijs naast elkaar gezet. Het konijn be-
weegt zich dan hee). rustig.
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Verwarrlng mef een haas blijft mogelijk. Het venschil in prenten ís biJ volwassenbeestentezienmetbehulpvaneenlucifendoosJe
Als de breedte van de afdruk van de achterpoot even breed Ís als het doosje,
dan ls heb een hazepoot. Is hli slechts tweederde van de breedte van het aóoáJ",
dan is het een kon{jn.

29.



HAAS KONIJN

Holen

variërend van een enkele pijp tot een hele kolonie. rn de buurt van
vaak uitwenpselen te vinden.

hel hol zijn

Vraatsporen

Deze zdin te vinden aan allerlei gewassen en takken, soms kan men duidelijk de
afdrukken van de snijt,anden zLen.
Omdat iedere bovenkaaksnijtand in hel midden van het snijvlak een kerf heeft,
btiift bij het knagen van bijvoonbeeld boomschors niet alleen in de spleet tus-
sen de snijtanden, maar ook in iedere kerf een heel smal, niel afgeknaagd
streepje schors op de boom of tak achter. Hierdoor ontslaat de indnuk dat er
een zoogdier met vier snijtanden aan het knagen is geweest, wat aanLeiding kan
geven tol verwarring
Het verschil tussen de snijtanden van konijn en haas is, dat, de snijtanden van de
haas breden zijn dan die van hel konijn.

WOELRAT

De afmetÍngen van de woelrat variëren van de kopromp van 120 bot 230 mm, van
de slaarb van 56 tot 144 mm.
Deze muis, die ondanks zijn naam niets mel rablen te maken heeft, is de groot-
ste van onze woelmuizen. Het is tevens de enige met'zekerheÍd door ons gedeter-
mineerde muis.
De zekerheid werd veroorzaakt door de opgeworpen aardhopen. De woelrat, die net
a1s de mol ondergrondse burchten en gangen graaft, maakt zich kenbaar door
hopen aarde in het veld. Molshopen en woelrathopen verschillen hi-erdoor, dat de
opge!íorpen hopen van de woelral platLer zijn, en veel onregelmatiger van vorm
en grootte dan die van de mol.
De openingen die de woelrab in de grond maakt hebben een doorsnede van 60-80
nil, en zijn in of bij de hopen vaak niet dichtgemaakl.
Bij een mol is dit wel het geval. Bovendien is de vorm van een woelrat-hol
staand ovaal, en die van de mol liggend ovaal
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UITLOOPRÏCHTING
WOELRAT I

UITLOOPRÏCTITING MOL

Uilwerpselen

Vender vonden we bussen het gras uitwerpsel-en. Deze zijn herkenbaar aan vorm en
grootte z 7-10 mm lang en 3-4 mm dík . Ze z1trn groenachtig van kleur en .liggenvaak op kleine hoopJes op de eetplaats bijeen.Ook zijn vraatsporen gevonden.

ANDERE MUIZEN

WeI vonden we veel vraatsporen, holen en keutels, maar de muiàen waren niet mel
zekerheid te determineren. We vermoeden de rosse woelmuls, onder anderen her-
kenbaar door vraat aan pitrus.
van de bosmuis vonden we holten onder bomen, en vraab aan noten.
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DE IIOUTWAL

HOP
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