Schelkensbeek
Deel 2, bijlages
Bijlage 1: Lijntransect (Landschapslijn).
Uitgevoerd op vrijdag 2 september 2016.
Toelichting.
Eén van de opdrachten tijdens de IVN-natuurgidsencursus was het toepassen van
veldwerktechnieken. Onze groep heeft gekozen voor de landschapslijn of te wel het lijntransect. Het
doel hiervan is om een geleidelijke verandering in de vegetatie over een bepaalde afstand te meten.
Hierbij zijn we als volgt te werk gegaan.
Voorbereidingen.
Ter voorbereiding hebben we de benodigde materialen verzameld en dat zijn in dit geval: een
rolmeter, Flora van Nederland, potlood en ruitjespapier, loep, fotocamera. Met deze spullen op zak
gingen we naar ons adoptiegebiedje.
Uitvoering in verschillende stappen.
Stap 1: Bepalen van de plek.
We hebben samen de plek bepaald voor het uitzetten van de denkbeeldige lijn. De reden dat we
gekozen hebben voor deze specifieke plek heeft te maken met de aanwezige variatie in het
landschap. We hebben hier de volgende variatie aangetroffen: hoogteverschillen, een helling, een
wandelpad, een omheining van prikkeldraad, grasland, oever van een beek en afwisseling van
schaduw en zon, droge en natte delen. Dat maakt het gebied interessant. We verwachten hier veel
verschillende soorten planten aan te treffen.
Stap 2: Uitzetten van de lijn.
Over een breedte van 0,5 meter en een lengte van 30 meter hebben we een lijn uitgezet. We hebben
het beginpunt (boven op de helling) en het eindpunt (einde van de oever bij de Reuverbeek) bepaald.
Stap 3: Bepalen opnamepunten.
Vervolgens hebben we de opnamepunten bepaald en deze op een ruitjespapier ingetekend. We
hebben ervoor gekozen om 6 opnamepunten uit te zetten. Deze hebben we opeenvolgend
genummerd. Bij het bepalen van de plaatsen hebben we rekening gehouden met de variatie in het
gebied. Bij bepaalde opnamepunten hebben we ook de abiotische factoren gemeten, zoals de
schatting van de hoogte en het aanduiden van de mate van schaduw en zon en droge en natte delen.
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Het lijntransect gaat dwars over het wandelpad (opnamepunt 3).

Het lijntransect gaat door het grasland (opnamepunt 5).
Stap 4: Bepalen soortnaam.
Van alle planten die we tegenkwamen hebben we de soortnaam proberen te achterhalen. Hierbij
hebben we gebruik gemaakt van de reeds aanwezige kennis bij de leden van ons groepje en we
hebben de Tirion Nieuwe Plantengids geraadpleegd. Dat heeft ertoe geleid dat we alle namen
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hebben kunnen traceren. Dat hebben we vervolgens genoteerd in het veldjournaal. Zie hieronder bij
stap 6.
Stap 5: Tekenen profiel van lijntransect.

Doorsnee route lijntransect.
Toelichting opnamepunten: 1 cm op tekening is in werkelijkheid 1 meter.
Opnamepunt 1.
Opnamepunt 2.
Opnamepunt 3.
Opnamepunt 4.
Opnamepunt 5.
Opnamepunt 6.

Helling (hoger gelegen deel)
Helling (lagergelegen deel)
Wandelpad
Scheiding wandelpad van grasland
Grasland tussen scheiding wandelpad en Reuverbeek
Oever van de Reuverbeek (Reuverbeek komt uit in de Schelkensbeek).
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Het lijntransect eindigt bij de oever van de Reuverbeek (opnamepunt 6).
Stap 6: Uitwerken van gegevens in verslag en grafieken.
Nadat we in het veld al onze bevindingen in het klad hadden genoteerd, heeft één van ons die thuis
op de computer uitgewerkt. Hier ziet u het resultaat voor u.
Veldjournaal lijntransect: datum 02-09-2016

Onderzoeksgebied nabij Schelkensbeek

Naam plantensoort

Opnamepunten
1

zomer eik

x

meidoorn

x

braam

x

lijsterbes

x

inlandse vogelkers

2

3

4

5

6

x

x

weegbree

x

tuintjesgras

x

grote brandnetel

x

hazelaar

x

koekoeksbloem

x

varen

x

hulst

x

x
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witte dovennetel

x

zevenblad

x

witte klaver

x

dagkoekoeksbloem

x

ridderzuring

x

vlier

x

grote klis

x

veldzuring

x

hennepnetel

x

mos/puntmos

x

kruipende boterbloem

x

fluitekruid

x

vogelmuur

x

robertskruid

x

perzikkruid

x

zwarte nachtschade

x

kattestaart

x

paardenbloem

x

winterpostelein

x

hondsdraf

x

x

zwaluwtong

x

bitterzoet

x

pitrus

x

reuzeberenklauw

x

adelaarsvaren

x

Stap 7: Bespreken resultaten en leggen van verbanden.
Ten slotte hebben we de resultaten gezamenlijk besproken. We hebben bekeken welke zaken
opvallen en ons aan het denken hebben gezet. Ook de onderlinge verbanden hebben we besproken.
Hierbij moet je denken aan zaken als: relatie lagergelegen deel en de daar aanwezige beplanting, de
invloed van schaduw op de begroeiing, het gegeven dat er een wandelpad door het lijntransect loopt
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en de gevolgen daarvan, het feit dat er met enige regelmaat ezels grazen in het aanwezige grasland,
de waterstand in de beek en de invloed van hoge waterstand op de oeverbegroeiing. Hier hebben we
vervolgens over gediscussieerd. Dit heeft tot de volgende bevindingen geleid:
- Opnamepunten 1 en 2 (helling) bevinden zich op een hoger gelegen deel, dan opname punt 6
(dicht bij de beek). Opnamepunten 1 en 2 zijn droger en veel meer beschaduwd dan
opnamepunt 6, wat terug te zien is in de soort beplanting die daar aangetroffen is.
- In de luwte van het bos komt veel braam voor. Op de hoge en droge grond hebben we weinig
onderbegroeïng aangetroffen.
- Op het pad hebben we tredplanten aangetroffen, zoals weegbree en tuintjesgras.
Tredplanten zijn planten die betreding kunnen verdragen. Via de betreding worden tevens
de zaden verspreid.
- Het leuke was dat we tijdens de uitvoering van het veldwerk ook nog diverse andere
waarnemingen hebben kunnen doen. Zo hebben we de volgende dieren gezien: kikker,
sprinkhaan, koolwitje, atalanta, kleine vuurvlinder (allen bij punt 5), ijsvogel en libel (punt 6),
en daarnaast nog een holletje van een bosmuis en een konijnenhol. Dat beschouwen we een
als een “mooie bijvangst”.
- Dwars door het grasland (opnamepunt 5) loopt een wildpaadje ofwel een ezelspaadje. We
hebben de ezels ook regelmatig zien grazen op het grasland. Hun aanwezigheid heeft ook
invloed op de vegetatie.
De ezels grazen en zorgen ervoor dat het grasland niet dichtgroeit. Tevens verplaatsen ze
zaden via hun vacht en hoeven.

Weitje met ezels.
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Bijlage 2: Waterleven in de Schelkensbeek.
Op 21 juli 2016 zijn we met z’n 4-en naar de Schelkensbeek gegaan om een indruk te krijgen van het
leven in de beek. Met schepnetjes hebben we op 3 plaatsen in de beek monsters geschept en
bekeken wat we zagen. We hebben vooral langs de oever tussen de begroeiing en op plaatsen in de
beek drijvend materiaal verzameld en bemonsterd.
In het kort komt het neer op:
-

Vlokreeftjes op alle plaatsen
Stekelbaarsjes op alle plaatsen
Schrijvertjes op 1 plaats
Schaatsenrijders op 1 plaats
Posthoornslak op 1 plaats

Vlokreeftjes

Stekelbaarsje

Schrijvertjes

Schaatsenrijders
Posthoornslak

Er was een overvloed aan vlokreeftjes op alle plaatsen waar we hebben bemonsterd. Ook het
stekelbaarsje kwam op alle plaatsen voor, vandaar ook de aanwezigheid van de ijsvogel. Het
schrijvertje en de posthoornslak hebben we op een plaats in de beek gevonden. De schaatsenrijder
zat op de vijver bij Ronkenstein.
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Bijlage 3: Vogels.
Appelvink

Boerenzwaluw

Boomklever

Boomkruiper

Bosuil
Buizerd

Ekster

Fitis

Gaai

Gierzwaluw

Goudhaantje

Goudvink

Groenling

Grote gele kwikstaart

Heggemus

Houtduif

Huismus

IJsvogel

Kauw

Kievit

Kokmeeuw

Koolmees

Knobbelzwaan

Kramsvogel

Matkopmees

Merel

Pimpelmees

Putter

Reiger

Roodborst

Specht - groene
- grote bonte
- zwarte

Sperwer

Spreeuw

Staartmees

Tjiftjaf

Torenvalk

Turkse tortel

Vink

Wilde eend

Winterkoninkje

Witte kwikstaart

Zanglijster

Zwartkop

Zwarte kraai

Zwarte roodstaart

Zwarte zwaan
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Bijlage 4: Kruidachtige planten.
Akelei

Akkerhoornbloem

Akkerkool

Akkerviooltje

Akkerdistel

Bereklauw

Bijvoet

Bittere veldkers

Bitterzoet

Boerenwormkruid

Bosanemoon

Boterbloem - kruipende
- gewone of knol
- scherpe

Brandnetel

Canadese fijnstraal

Dagkoekoeksbloem

Dolle Kervel

Dotterbloem

Dovenetel - gele/bonte
- paarse
- witte

Drienerfmuur

Duizendblad

Echte koekoeksbloem

Ereprijs

Fluitenkruid

Gevleugeld of driedelig tandzaad

Gewone raket

Gewone Reigersbek

Grasmuur

Grootbloemige muur

Grote weegbree

Grote klis

Groot kaasjeskruid

Haagwinde

Harig knopkruid

Hennepnetel

Hazenpootje

Herderstasje

Herfstleeuwentand

Hondsdraf

Hoornbloem - gewone
- kluwen

Hop

Jacobskruiskruid

Jacobsladder

Judaspenning

Kleefkruid

Kleine maagdenpalm

Klein kruiskruid

Kleine veldkers

Klimopereprijs

Knopig helmkruid

Knoopkruid
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Leverkruid

Look zonder look

Madeliefje

Melkdistel

Moeras-vergeet-me-nietje

Muskuskruid

Nagelkruid

Paarbladig goudveil

Paardenbloem

Perzikkruid

Pitrus

Pinksterbloem

Ridderzuring

Robertskruid

Schapenzuring

Schijfcamille

Smalle weegbree

Sneeuwklokje

Speenkruid

Speerdistel

Stinkende gouwe

Sint janskruid

Valse salie

Varkensgras

Vergeet-me-nietje

Veldzuring

Vingerhoedskruid

Vogelmuur

Vogelwikke

Voorjaarshelmbloem

Walstro – geel

Waterkers

Witte klaver

Winterpostelein

Zachte ooievaarsbek

Zevenblad

Zwaluwtong

Zwarte nachtschade
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Bijlage 5: Zoogdieren.
Bosmuis
Bruine rat
Bunzing
Das
Eekhoorn
Egel
Haas
Hermelijn
Konijn
Mol
Ree
Rosse woelmuis
Spitsmuis
Steenmarter
Veldmuis
Wezel
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Bijlage 6: Houtvormende planten.
Acacia
Berk

Amerikaanse vogelkers
- ruwe
- zachte

Beuk

Braam

Brem

Den

- grove
- zee

Eik

- zomer
- amerikaanse

Esdoorn

Els

- zwarte

- gewone
- noorse
- veld (spaanse aak)

Es

Fijnspar

Gelderse roos

Haagbeuk

Hazelaar

Hondsroos
Hulst
Kastanje

Kamperfoelie
- paarden
- tamme

Kardinaalsmuts

Kersenboom - wilde

Klimop

Kornoelje

- rode

Krentenboom

Kruisbes

- wilde

Lijsterbes

Linde

Meidoorn

- eenstijlige

Rode ribes

Sleedoorn

Taxus

Vlier

Vuilboom
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Bijlage 7: Insecten en weekdieren.
Vlinders:
Dagpauwoog

Eikenpage

Geaderd witje

Groot koolwitje

Koevinkje

Landkaartje

Oranjetip
Zandoogje - bont
- bruin
Kevers:
Elzenhaantje

Fraaie schijnbok

Kleine rode weekschildkever

Lieveheersbeestje

- veelkleurig aziatisch
- vloeivlek
- zevenstippelig

Muisgrize boktor

Penseelkever

Roodaaskniptor

Ruigkever

Wantsen:
Groene stinkwats nimf

Wants cf.

Wants deraeocoris ruber
Zuringwants nimf

Zuringwants adult

Diverse andere insecten (niet allemaal op naam gebracht):
Sluipwesp cf.

Diverse hommels

Bruirode heidelibel
Hooiwagen

Wespspin

Schorpioenvlieg cf.

Zweefvliegen

Diverse andere vliegen
Diverse sprinkhanen
Duizendpoot
Glanzende houtmier

Gele weidemier

Slakken:
Barnsteenslak
Tuinslak
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Bijlage 8: Paddenstoelen.
Duivelsei (stinkzwam in ontwikkeling)
Aardappelbovist
Russula’s
Biefstukzwam
Zwavelkopjes
Elfenbankjes
Meniezwam
Mycenasoorten
Honingzwam
Korstzwammen
Parelzwam
Reuzenzwam
Stekelzwam
Houtknoopje
Gele trilzwam
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