Notitie tbv. werkgroep praktisch natuur beheer
Beheer Staatsbosbeheer. Onderhoud van deze twee poelen door wg pn ivn nijmegen

1. Poel in Alverna
praktisch natuurbeheer

Bezoek #) aan de poel in het gebied in Alverna die wij als pn-ers doorgaans in augustus, begin
september onderhanden nemen.
Aanleiding was de bijeenkomst over poelenbeheer van 16 maart jl. Met de opgedane kennis van de
spreekbeurt van Gerlof Hoefsloot zijn we op pad gegaan. *)
-

De algemene indruk: het is een mooie poel die wat verscholen en omheind met prikkerdraad
aan het eind van de boomgaard ligt. De poel ligt vlakbij een niet zo’n brede (1m) sloot.

-

De poel is niet zo groot. We schatten op 13 m lang en 7 m. breed. De ligging t.o.v. de zon is
redelijk gunstig, maar niet echt optimaal. De maximale diepte schatten we op 70 cm. Er
stond nu genoeg water in de poel, maar de poel kan veel meer water bevatten en kan bij
een vroege warme zomer o.i. gauw droog vallen. Of de waterstand van de poel
correspondeert met het water in de nabij gelegen sloot/beek is niet bekend. Het lijkt wel. De
bodem en ook de schuine oever bestaan uit zandgrond.

-

De oevervegetatie in de poel bestaat uit, zonder een volledige inventarisatie gemaakt te
hebben, uit gewone (?) waterbies , In de poel groeit mn. grote lisdodde en op een tweetal
plekken mannagras. Aan de noord- oostzijde is de bosrand en een begroeiing van lage
struiken. Er valt voldoende licht in de poel na de tweede helft van de ochtend. Daarna ligt de
poel in de volle zon.

-

Het water is helder tot op de bodem. Er zijn niet veel waterdiertjes gezien. Een enkel
torretje en wat insecten. We waren nieuwsgierig naar amfibieën en daarin zijn we niet
teleurgesteld. De dikke klompen van de bruine kikker waren erg goed te zien. Geschat 30/50
cm in doorsnee. Ook enkele korte eiersnoeren (vlgs .ons) van de gewone pad waren goed te
zien. Aan de noord- en oostkant van de poel hebben we nog een bruine kikker (juveniel) en
een eveneens een kleine groene kikker (juveniel) gezien Van deze beide kikkers is geen foto
gemaakt. Wel van de ei afzettingen.

-

Rest nog te vertellen dat in de directe nabijheid van de poel sporen/afdruk van een ree
gezien zijn. De poel wordt kennelijk gebruikt als drinkpoel en uitwerpselen van een dier dat
we niet hebben kunnen vaststellen. (nb. nagegaan. Hoogstwaarschijnlijk van een das.

-

Het onderhoud aan de poel, dat in de nazomer van 2016 gedaan is, heeft de poel “goed
gedaan”. De berg waterplanten die uit de poel is weggehaald door Staatsbosbeheer. We
willen in de maand mei/juni nog een keer bij de poel gaan kijken met de bedoeling hoe de
kikkerstand is ontwikkeld en of er salamanders waar te nemen zijn.

2. Poel in Beek.
Aansluitend #) zijn we naar Beek gegaan om de poel in Palland 1 te bekijken. De poel achter de
Pelmolen. Aanleiding om ook deze poel te bezoeken was de lezing van Boudewijn Odde van Floron

op de IVN/ RvN leden dag jl. zaterdag 18 maart. De lezing behandelde het onderwerp planten
exoten. Voor pn -ers een interessant onderwerp, denk o.a. aan de Amerikaanse vogelkers. Nieuw
was dat ook de springzaden in al zijn verschijningsvormen en mn. de reuzenspringbalsemien als een
exoot of voortwoekerend plant genoemd werd. Deze plant groeit en bloeit welig nn. aan de
bosrand/kant van de poel. In september vorig jaar zijn de planten zo goed en kwaad verwijderd.
Maar nadat de plant al zijn zaden had weg laten springen. Het idee is dat verwijdering van de
springbalsemien, eerder, uiterlijk juni moet plaats vinden. Nu we er toch waren hebben ook gekeken
hoe de poel er bij ligt.
-

Allereerst de springbalsemien. Deze plant is weer helemaal terug. Weliswaar nog klein. De
zaden zijn ontkiemd en hebben net jonge plantjes gemaakt van ong. 5 cm groot. Verwijderen
zou nu al kunnen, maar een paar weken wachten kan geen kwaad om beter grip te hebben
op de jonge plantjes. Met de hand, ouderwets wieden, weghalen is het meest effect.

-

Algemene indruk van de poel. Een wereld van verschil met de Alverna poel. Er was
nauwelijks leven in de poel waar te nemen.

-

Een reden hebben we niet direct. Wellicht speelt de ligging een belangrijke rol. De poel ligt
geografisch wat hoger dan de Alverna poel en het water warmt wat later op. Ook de
bodem is van een andere samenstelling, klei geen zand. En de poel wordt naast regenwater
gevoed door een beek water uit de stuwwal. Hoewel de poel vooral in de tweede helft van
de ochtend en in de middag in de zon en daardoor het water door de zon opgewarmd wordt.

-

De poel is ongeveer 10 m lang en 4 a 5 m breed. De diepte is niet bepaald. Het water was
niet echt helder, Hooguit 10 cm. De poel heeft geen schuine flauw aflopende kanten. Een
aandachtpuntje om daar bij het volgende onderhoud aandacht aan te geven. In de poel
groeit in het midden ong. 1.5 m. doorsnee lisdodde. De poel wordt aan de kanten omzoomd
door gras en, zoals eerder opgemerkt veel springbalsemien plantjes aan de noordzijde,
de bosrand. Ook groeit er speenkruid en zuring. De grote boom geeft schaduw haalt
veel licht weg en is door bladval de oorzaak van het rottingsproces op de bodem.

-

Waterdiertjes zijn niet of nauwelijks waargenomen. Een enkele poelslak en een tor. De
buurman had nog geen kikkers horen kwaken. Wel streek er in de vroege avond een reiger
neer.

-

Het onderhoud dat door de pn. werkgroep is uitgevoerd heeft zeker effect gehad. De
poel wordt niet meer overwoekerd door lisdodde of grassen ed. De afvalberg met zaden
ligt er nog !

Hilmar Meijnen( ivn/rvn wg. praktisch natuur)
Ton Jansen (idem tevens Ravon waarnemer amfibieën voor ’t Zwanenbroekje.)
#) Bezoeken : woensdag 22 maart tussen 14.00 uur en 14.45 uur en 15.15 tot 15.45 uur
Aandachtspunt is de flora en fauna, o.a de kleine waterdiertjes te determineren.

*) Op de website van www. pn-nijmegen staat de informatie van de spreekbeurt van Gerlof
Hoefsloot .

Kijk ook even naar de foto’s en de tekening met eiersnoer en –klompen .Deze komt uit een
publicatie van Ravon. Verder veel info op de website www.ravon.nl

Eiersnoer , gewone pad en eiklompen bruine kikker

De poel (vanaf de beek)

eiersnoer gewone pad

Eiklompen bruine kikker

De poel in Beek, vanaf de oostzijde (pelmolen) gezien)

Springbalsemien

Overzicht, vanaf de oostzijde (pelmolen)

