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FLORA EN VEGETATIE VAN DE SCHIETLA-
MEN IN DE BOSJES LANGS DE VOSSENWEG

(BARNEVELD l.

door

Berendse(Utrecht) en Gerard :'irkse Ｈ ｲ Ｚ ｡ ｾ ｲ ｴ ･ ｮ ｳ ､ Ｇ Ｂ ｫ Ｉ

_T. Inleidirg

Ten noorden van de i71el'1e& liet. evel'1\v::d1c a2n de Ｇ ｉ ｯ ｳ ｳ ･ ｮ Ｎ Ｌ ･ ｾ Ｌ een stroo!·;
ｬ ｡ ｡ ｾ bos, die, van OUr1!'her als "E}-: out i'" ｣ ･ ｾ ｲ ［ ｬ ｩ ｫ is. !Iet "out \'Ierd
voorheen "1'1T!l8al ir de v"f ja r ;-e1<ant. :'i t heul tot: evole dct er lege
en dichte struvJ'" 'en ontstonder die een coedt> Ｚ Ｑ ｣ ｾ Ｂ ｩ ｬ "1ectc vor:rder voor
het wild. De laatste ja en is de oc:rsoron",el<\1re re'-ell'la t V'_'1 l:apper.
verbro'·:en. ｾ ｛ ･ ｴ ｬ Ｍ Ｚ ｯ ｵ ｴ Ｎ ､ ｡ Ｎ ｴ vroet'er "or sta,," vle!"d verkocht t SC'·i1nt ｴ ｃ ｾ Ｇ ･ ｮ ﾭ

vJOordig ｲ ｡ ｵ ｜ Ｇ ｊ ･ ｬ Ｇ Ｇ Ｑ ｾ ｳ ver:,oo"b cr te z'n.

Door de strook bos lo"en ･ ･ ｾ viert?-l schietlanen•. !lezr ｶ Ｍ ｲ ｶ ｵ ｬ ｬ ･ ｾ eep
voor zich zelf spreke!lde fur'-t' '" t';d,,"'" dr"fjachten. In het ｶ ｯ ｯ ｲ ｾ ｡ ｆ ｬ ｲ var.
1974 z'in de lanen door d", e1fenaa:o:-aanzienl''\:' \'erhreed. De oorsl"ron1o:e-
1 \"':e begroeiingwerd !1ierb" voor eer ｨ ･ ｬ ｾ ｮ Ｎ Ｚ Ｚ ｲ Ｂ Ｇ ＼ deel ve:-·,1ield. In o!'lder-
staandetekst wordteen beeld eeeevenｖ ｾ Ｇ Ｑ de veGetatieen de flora van de
Bchietlanenvoor de aanvangvan de wer"k7a"mneden.
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2. De vegetatievan de ｳ ｣ ｨ ｩ ･ ｴ ｬ ｾ

De schietlanenwaren grotendeels｢ ･ ｾ ｯ ･ ｩ ､ met schraalland-achtigevege-
taties, waarin vooral de vele ｯ ｲ ｣ ｨ Ｑ ､ ･ ･ ｾ (Dactylorchis maculata) een op-
vallende versch'iningvor"-den. Deze ｢ ･ ｲ ｲ ｯ ･ ｩ ｩ ｾ ･ ｮ bestondenｶ ｯ ｯ ｲ ｮ ｡ ｭ ･ ｬ ｾ Ｂ ｫ
uit: blauwe k.noop, watermt.;lli. kleine valeriaan, kale jonker, tormentil,
dopheide, veldrus, ＧｏｪＮｩｮ･ｾｴｲｯｯｴｪ e, roodzVlf:l1':gras e:1 ｲ･ｵＺｾｧｲ｡ｳ (Succisapra-
tensis,!o'entha｡ ｾ ｵ ｡ ｴ ｩ ｣ ｡ Ｌ Valerians dioica, Cirsium "clustre, "ot-ntilla
erecta, Erica tetral1x, Juncus aClltiflorus, r:oli!'lia coerulea, ?cstuce.ru-
bra en Antroxantum odorctum). Ｇ ｂ ｾ ｺ ｯ ｮ ､ ･ ｲ ･ olanten die in dit veGetstietype
vooTkwamen waren de vlo ｺ ･ ｲ ｾ ･ en de blonde rel'l'e (Carex nulicaris erl C.
hos1lana) en 00 de eniGszinsonen "le1<lcen "eidr,kartelblatl (Pedicllloris syl-
vatica). De meer voedselr! -e delen ::er' er·'è.er. soorten els: r:rote 'ratelaar,
lv1lde bertram, echte "oo1:oeksboe'l 'rote ｶ ｡ ｬ ･ ｲ ｩ ｡ ｾ ｲ Ｎ Ｇ cr ｬ ｾ ｡ ｴ ｴ ･ ｳ ｴ ｡ ･ Ｎ ｲ ｴ (ir.i-
nantus claber, Achil1ea T'tC'rmica, I,ycM' is flo"-cuculi, Valeriana offici-
nalis en ｌ ｹ ｴ ｾ ｲ ｑ ｾ sslicaria).
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Door boerenuit de omgeving werden zo nu en dan stukken afgeplagd. Op som-
mige van deze plaatsenontwikkelden zich vegetaies, die verwantschapver-
toondenmet het Caricion-davallianae.ｾ ｡ het ontstaanvan een ｶ ･ ･ ｾ ｳ ､ ･ ｫ
(met o.a. Sphagnumsubnitens)kon onder ､ ･ ｲ ｧ ･ ｬ ｩ ｾ ･ omstandighedenhet zeer
zeldzamevetblad (Pinguicula vulgaris) zich vestigen.Deze soort werd door
ons op drie schietlanenwaargenomen;in het totaal werden ongeveer15 eksem-
plaren opgemerkt. Op de nog kale natte plekken vonden we als Nano-cyperion-
vertegenwoordigersgreppelrus,knolrus, ｭ ｯ ･ ｲ ｡ ｳ ｾ ｯ ｯ ｧ ｢ ｬ ｯ ･ ｭ en borstelbies(
Juncus bufonius ssp. bufonius, J.bulbosus,Gnap·aliumuliginosum en Scirpus
setaceus).De plaggen, die vaak gebruikt werden omde nok van een rieten dak
af te dekken , werden vrJjwel steedsschuin afge token. De afgeplagdeplaat-
sen vertoondenom deze reden veel microreliëf; ier werden de zeldzame le-
vermosjesFossombroniaspec. en Scapaniacurta gevonden.

Voor het herstel van de oorspronkeLijk aanwezigevegetatietypenis het nood-
zakelJjk de begroeiingenjaarlJjks, eind augustusof begin september,.tEl lIlMi-
en. Om ongewenstemineralisatieprocessente voorkomen verdient het aanbeve-
ling het maaisel steedsvolledig af te voeren. Het hakhout zou als zodanig
gehandhaafdmoetenworden. Hiermee kan voorkomen worden dat, bij het ouder
worden van het bos, de bJjzonderevegetatiesdoor beschaduwingen bladval ge-
leideLijk zullen verdvlYnen. Het is om deze reden eveneensminder gewenst de
gekaptedelen opnieuw te beplanten.

3. De flora van de schietlanen

1971, 1972
volledig te

- ronde zonnedauw

- gewone zegge
--hazezeggeI
- pilzegge
- vlo zegge
- kale jonker
- gevlekte orchis

- lidrus
- dopheide
- rood zwenkgras
- moerasspiraea
- ｨ･ｮｮ･ｰｮ･ｴｾｬ

moeraswalstro
- kleverig j1alstro

moerasdrogbloem
witbol
waternavel

- biggekrui
- gele lis
- veldrus
- zomprus

van soorten die geïrendede jaren
lijst heeft zeker nOet de pretentie

- wilde ber ram
- kruipend ftruiegras
- gewoon struisgras
- kruipend zenegroen
- engelwort",l
- reukgras

- ｾｾｾＺｾｾｾ｢ｭ
- lage zegge
- sterzegge
- blonde zel>"'e

een opsomming
genoteerd.De

Achillea ptarmica
Agrostis canina
A. tenuis
Ajuga reptans
Angelica sylvestris
Anthoxantumodoratum
Calamagrostiscanescens
Caltha palustris
Carex demissa
C. echinata
C· hostiana
C. nigra
C. ovalis
C. pilulifera
2.. pulicaris
Cirsium palustre
Dactylorchis maculata
Droserarotundifolia

Hieronder vogt
en 1973 werden
zijn.

I



J. bufonius ssp. bufonius
J bulbosus
J. conglomeratus
J. effusus
Lotus uliginosus
Luzula multiflora
Lysimachia nummularia
L. vulgaris
Lychnis flos-cuculi
Lythrum salicaria
Mentha aquatica
Molinia coerulea
Nardus stricta
Pedicularissylvatica
Phleum pratense
Phragmitesaustralis
Pinguiculavulgaris
Plantago lanceolata
Polygonatummultiflorum
Potentilla erecta
Prunellavulgaris
Ranunculusacris
R. flammula
Rhinantus glaber
Rumex acetosa
Scirpus setaceus
Sieglingia decumbens
Succisapratensis
Trifolium pratense
Valeriana dioica
V. officinalis
Vicia cracca
Viola palustris

-)-

- greppelrus
- knolrus
- biezeknoppen

pitrus
- moerasrolklaver
- veelbloemigeveldbies
- penningkruid
- wederik
- gewone koekoeksbloem
- kattestaart
- watermunt
- pijpestrootje
- borstelgras
- heidekartelblad
- timotheegras
- riet
- vetblad
- smalbladigeweegbree
- veelbloemigesalomonszegel
- tormentil
- bruneI
- scherpeboterbloem
- egelboterbloem
- grote ratelaar
- veldzuring
- borstelbies
- tandjesgras

blauwe lmoop
- rode klaver
- kleine valeriaan

grote valeriaan
- vogelwikke
- moerasviooltje

- + - + - + -

VERZOEK 01'1 ME:DEl'!ERKING

In verband met een verspreidings-oecologischonderzoeknaar
de orchideeënin de GelderseVallei zou Frank Berendsegraag
vindplaatsopgavenvan deze planten ontvangen, i.h.b. uit het
westelijk en zuidelijk gedeeltevan de Vallei.

Adres: l.B. Bakkerlaan117-778, Utrecht.
- + - + - + -
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WATERWILDTELLING OP BET NULDERNAUW
GEDURENDE HET WINTE SEIZOEN 1.973/'74_

door

J.J.A. YaD Dijk (Putten)

keerplaatsenen toegangs-
men vrij veel beedragende
ｾ ｬ ､ ･ ｮ Ｌ Ｎ ｷ ｡ ｡ ｲ ｯ ｰ ｶ ･ ｾ ｰ ｲ ･ ｩ ､

1. Het telgebied. ,.
Het telgebiedstrekte zich uit tussenhet begin van de Zeedijk ten westen
van de Postillon en het einde ｾ ｮ de strandjesbi Horst. Aan de landzijde
werd als grens de Rijksweg ｈ ｯ ･ ｶ ･ ｬ ｡ ｬ ｴ ｾ ｭ Ｍ ｚ ｷ ｯ ｬ ｬ ･ aang hoWlen: .
De kuststrook ｢ ･ ｳ ｴ ｾ ｴ uit zandstrandjes,die van lkaar worden gescheiden
door grotere of kleinere landtezgenen met een ri tkraag zijn omsloten.
Tussende strandjesonder Nulde ･ ｮ ｾ ｯ ｲ ･ ｴ ligt la de kust een rietkraag.
Door een verlaging van do waterstandgedurendehe winterseizoenkomt voor
de rietkragenen strandjeseen modderbodem.bloot.
Tussende kuststrooken de landinwaartsgelegen
weg zijn houtsingeleaangeplant,waarin behalveb
heestersaanwezigzijn•• Voorts zijn er.grotegrae
bomen zijn aangeplant.
Tussende Rijkeweg en de toegangswegnaar de stra den groeit eveneens.een
struik- en boomgordel.
Het terrein wordt door verscheidene｡ ｦ ｷ ｡ ｴ ･ ｲ ｩ ｮ ｧ ｳ ｳ ｬ ｾ ｴ ･ ｮ doorsneden,die mees-
tal naar de monding toe aanzienlijkbreder'wordenen met wat Riet zijn be-
groeid.
Uit bovenstaandebeschrijving moge blijken, dat ｨ ｾ ｴ telsebiedNulde-Horst
een geheel anderkarakterheeft dan het traject Laakse duiker-Nulde. Het
laatsteterrein wordt aan de ｫ ｵ ｳ ｴ ｺ Ｑ ｪ ｾ ･ begrensddqor de steenglooiingvan
de oude Zeedijk, terwijl het aan de landzijde ｷ ｯ ｾ ｴ gekenmerktdoor weilanden

met een enkele boerderij (zie Te Velde 2, blz. Ｒ ｬ Ｍ Ｓ Ｓ Ｉ ｾ Ｎ
Ten einde beide gebieden,watbetreft de vogelstan in de winter, te kunnen
vergelijken,o""N het traject Nulde-Horst gedure e de maandenoktober 1973-
april 1974 door mij·geteld.

2. Gegevensover de uitgevoerdehlline;en.

De tellingen werden op de volgende data gedaan:

Datum : 7-X-1973 21-X-1973 4-XI-1973 Ｑ Ｘ Ｍ ｘ ｉ ｾ Ｑ ｲ Ｓ 2-XII-1973 23-XII-1973

Nr : 1 2 3 5 6

6-1-1974 3-1II-1974 24-1II-1974Datum : 20-1-1974 3-II-1974 17-II-1 4

Nr : 7 8 9 10 11 12

Daium : 7-1V-1974 21-IV-1974

Nr : 13 14

De tellingen werden in de ochtendurengehouden, ｬ ｯ ｾ ｮ ､ ･ van Nulde naar Horst.
Daarnawerd in omgekeerderichting nogmaalsgeteldl.
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De verkregengegevensz1Jn ｵ ｩ ｴ ｾ ･ ｷ ･ ｲ ｫ ｴ in de vorm van twee tabellen en 11 gra-
fieken. ·Hierin zijn de volgende soortenc.q. comrJinatiesvan soortenweeree-

gevenl -soorten- -families of comhinatiesvan families-

Wilde eend
Hintertaling
Smient
Kuifeend
Tafeleend
Brilduiker
Grote zaagbek
Nonnetje
Bergeend
Kleine zwaan
lleerkoet

Stootvogels
Kramsvogels en verwante soorten
'l l1e.dvogels
ｍ ･ ･ ｕ ｾ ｬ ･ ｮ

Futen
Aalscholvers en reieerachtigen
Eendachtigen

3.0nmerkingenbij de tabellenen grafieken.

-'ülde eend'D t k . h t tI" d h t t D t t---- eze soor wam ｾｮ e e geö18 e mees e voor. e groo s e con-
centratieswaren in decemberen in maart aanwezig.De eendencon-
centreerdenzich meestalaan de zijde van de nieuwe polders.
ne aantallenWilde eendenstemmenvrijwel overeenmet die in het
telgebiedLM.kse duil(er-NuJ.de.

-lüntertalin"•
De liintertaling komt in het telgebiedNulde-Horst aanmerkelijk
meer voor dan in het telgebiedLaakse duiker-Nulde. De vogels wer-
den van af de eerste ｴ ･ ｬ ､ ｾ tot en met de laatsteteldag waarge-
nomen. De grootste concentratieswerden eind oktober en begin
decembervastgesteld.De concentratiein decemberwerd kennelijk
veroorzaaktdoor hc" invallen van een ｶ ｯ ｲ ｳ ｴ ｾ ･ ｲ ｩ ｯ ､ ･ Ｎ Het verloop
van de aantallenstemt overeenmet dat op het Hijkerkernauw.
De grote aantallenvan deze soort op het Nuldernauwkunnen wel-
licht verklaard worden uit het feit dat dit gebied ondiensrwa-
ter en modder- en slikl>anken heeft.

-Smient.

-Kuifeend.

De Smient komt in het telge ied J<ulde-Horst minder voor dan in
het gebied Laakse duiker-Nulde. net grootsteaantal Smientenwerd
in decemberwaargenomen,hetgeen\1ellicht ver'>and hield met de
invallende vorst.nathet aantal waargenomenSmienten ｯ ｾ het Nul-
dernauw lager ligt dan in het telgebiedLaakse duiker-Nulde heeft
waarschijnlijk te maken met het ontbrekenvan natte weilanden in
de nabijheir van dit rehied. Dergelijke ,;eilandenkomenwel voor
in de Polder Arkemheen.

De aantallenvan de Kuifeend z1Jn in het telgebiedNulde-Horst
groter dan in het geryied Laakse duiker-nulde. De eersteKuifeen-
den werden tijdens de vorstperiodein ､ ｣ ｣ ･ ｭ ｢ ｾ ｲ waargenomen.De
grootsteaantallenkwamen echter pas in de nawinter en het vroe·-
rre voorjaar. Deze concentratiek::m zi jn veroorzaal(tdoor het feit
dat ti jdens de terugtre)( een lichte stm!iIl8 laIl8s de zuideli jke
Randmerenoptrad.• Gewoonlijl( !wmen zeer ,,>roi;e aantallenKuifeen-
den om Oostelijk Flevoland in het najaar voor, vooral op het Ke-
telrneer. Tijdens vorst verplaatsende Kuifeenden zich in de rich-
ting van de DeHa. In de ti jd van de terugtrek zien ,;e deze indi-
viduen in het gebied '!ulcte-Horst.
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De Tafeleendkomt in het telgebiedNu de-Horst meer voor dan in
het gebied Laakse duiker-Nulde. Welli ht is dit een aanwijzing,
dat de waterkwaliteit in het Nulderna w beter is dan in het Nij-
kerkernauw, waardoorhet helangrijkst voedsel van de Tafeleend
(Kranswieren) in het eerst genoemdegrbied ｮ ｬ ｾ ･ ｭ ･ ｮ ･ ｲ kan voorko-
men dan in het laatst genoemdegebiedrTafeleendenｾ ･ ｲ ､ ･ ｮ Ｌ met uitzondering an twee waarnemingsdagen,
gedurondehet gehele winterseizoenge ien. De grootsteaantal-
len kIlamen in oktober en noveml1er voo

-Rrilduiker'D B °ld Ok d t ot d °e ｲｾ ｵｾ er wer ,me ｵ ｾ zon ･ ｲ ｾ ｮ ｧ

durendo de gehele telperiode in klein
Deze vogel overwintert op het Nuldern
aantallenals op het Nijkerkernauw.

an de maand december,ge-
aantallenwaargenomen.

uw in ongeveerde zelfde

Ｍ ｇ ｾ Ｌ ｾ ｲ ｾ ｯ ｾ ｴ ｾ ･ ｾ ｺ ｾ ｡ ｧ ｾ ･ ｾ ｲ Ｎ Zowel op het Nuldernauwals op het ;ijkerkernauw werd de Grote
zager van november tet in april waarg nomen, de aantallenlagen
in het eerst genoemde ｴ ･ ｬ ｧ ･ ｢ ｩ ･ ｾ Ｎ echte lager dan in het ｬ ｡ ｡ ｯ ｾ ｳ ｴ

genoemde.'lel vertoondende aantallenin beide gebiedenongeveer
het ｺ ｾ ､ ･ ｶ ･ ｲ ｬ ｯ ｯ ｾ Ｎ Vergelekenmet waa nemingenop het Eemmeeris
het verloop ･ ｾ ｡ ･ ｴ het zelfde.

-Nonnetje. Het Nonnetje kwam in het telgebiedNu
het telgebiedLaakse duiker-Hulde. De
eind decembergedaan, de ｧ ｲ ･ ｯ ｴ ｳ ｴ ｾ aan
januari en februari. Na hegin april w
waargenomen.Het verloep van de aanta
van do waargenomenaantallenNonnetje

de-Horst meer voor dan in
eorstewaarnemingwerd
allen vertoondenzich in
rd het Nonnetje niet meer
len atemt overeenmet dat
bij de Eemmonding.

-J1ergeend. De B"ergeend werd in het telgebiedNnl e-Horst in grotere aantal-
len en,_regelmatiger ｾ ｬ ｡ ｡ ｲ ｧ ･ ｮ ｯ ｭ ･ ｮ dan i r.et tolgebied Laakso dui-
ker-Nulde. De enige periode ｾ ｬ ｡ ｡ ｲ ｩ ｮ Be geendenontl'raken l1as van
eind. november tot en met december, ee periode van vorst. Het
grootsteaantalRel'geendenwerd in fe' ruari ｧ ･ ｯ ｾ ･ ｬ ､ Ｎ Het verlOOT)
van de aantallenBergeendenstemt ove'eenmot dat van de aantal-
len bij de Eemmonding.
Dat de aantallentussenNulde en Hors ｧ ｲ ｯ ｾ ･ ｲ waron dan in het
andere telgebiedheeft vermoedelijk t maken met de terreinge-
steldheidvan het acngrenzendeland. oorgeendenhebbennamelijk
een voorkeur voor zandige, vlakke ocv l'S. Doze zijn langs het
Nuldernauw in ruime mate aam1ezig.

-Kleine zwaan
Ｎ ｾ ］ ］ Ｚ Ｚ Ｚ Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ ］ ］ Ｚ Ｚ Ｚ Ｎ De Kleine Zllaan \·mrd tussenNulde

en begin novemberwaargenomen,､ ｡ ｡ ｬ Ｇ ｾ ｬ ｡
telgebiedLaakse duiker-Nulde werd de
aantallenen regelmatieerover de ｯ ｾ ･ ｬ

fen. Een verklaring voor dit verschil
ｶ ･ ｲ ｶ ｵ ｩ ｬ ｩ ｮ ｾ van het ［ ｲ ｡ ｯ ｾ ･ ｲ in de Randme
l1elangrijkste voedselplantenvan de K
den) sterk in aantal zijn afgenomen.
standighedengedwongen,grazende KIe
de weilanden, i.h.b. op de rueti$e we
en Nijkerk.

n Horst steedsin oktober
weer in januari. In het
e soort in veel grotere
eriode verdeeldaangotrof-
schuilt wellicht in de
en ten gevolge waarvan de
eine zwaan (Fonteinkrui-
oor deze ongunstigeom-
ne zwanen thans vooral op
landen tussenSpakenhure

-Meerkoet.
De Meerkoet komt zowel in het gebied ｵ ｬ ､ ･ ｾ ｬ ｯ ｲ ｳ ｴ als langs het
traject Laakse duiker-Nulde eedurendedo gehele telperiode re-



gelmatig voor. De grootsteaantallenwerden in novemberen de-
cember waargenomen.De aantallenin het gebied Laakse duiker-
Nulde zijn veel groter ､ ｡ ｾ die op het Nuldernauw, wellicht om-
dat de Meerkoet een voorkeur vertoont voor plaatsenin de luw-
te. Zulke plaatsenkomen langs de Zeedijk veel voor, terwijl zij
tussenNulde en Horst vrijwel ontbreken.

-Vogelsoortenvan tabel 11. Indeze tabel zijn vogelsoortenondergebracht
als Veldleeuwerik, Eketer, enz. Deze soortenkomen op het traject
Nulde-Borst aanmerkelijkmeer voor dan in het gebied Laakee dui-
ker-Nulde;hetgeenongetwijfeld verband zal houden met de aan-
wezigheid van de vsle bomen en struiken in het eerst genoemde
telgebied. Op de oude ｚ ･ ･ ､ ｩ ｊ ｾ daarentegenvindt men slechtehier
en daar groepjesbomen of struiken.

Verloop van d. aantallenAalscholversen
Reigerachtigen

200

100

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Verloop van de aantallenFuten.

20

10

I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

900 Verloop van de

800

700

600

500

400

300

200

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14

-- -- -
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Verloop van d aantallenＮ ｏ ｄ ａ Ｎ ｾ ｪ ･ Ｎ ｾ ,
200

100 ·
I

200
Verloop van d aantallenGrote zagers.

-
100

I

300
Verloop van d aantallenKleine zwanen.

200

100

Verloop van d aantallen ｾ Ａ ･ ･ ｲ ｫ ｯ ･ ｴ ･ ｮ Ｎ
200

·
100

1 I I ·

,
Verloop van d aantallenStootvogels.

10 I I I

300 Verloop van e aantallenKramsvogels
en verwante oorten.

200 I

100

r I I

300 Verloop van d aantallenWaadvogels. -

200 .

100

r-f I I I

1 2 3 4 5 (, 7 8 9 10 11 12 13 14

nr. van de wa rnemingadagen ｾ
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Verloop van d aantallenWilde eenden.
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soort 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Fuut 30 2('0 2 3':: 1" 8 4 1 12 , 4 5
Dodaars 2 5 4 2 1 2
Aalscholver 3 6 8 10 1C 12 11
Blauwe reiger 2 1 1 2 3 1 2 3 4
Wilde eend 1500 1000 1800 500 2000 1800 110f 1000 1500 1700 2100 1500 1100 900
Wintertaling 50 500 300 2" 500 200 300 60 100 80 40 40 1. 12
Krakeend 5 1 2C 6 4 1 2 1 2
Smient 10 200 150 140' 250 300 15 50 150 30 45 15 10
Pijlstaart 1 1 2 4 6 10 12 6
Slobeend 400 20 10 8 4 10 11 20 15
Toppereend 4 1 2
Kuifeend 10 115 2:!5 140 13' 100 40
Tafeleend 160 100 170 140 50 10 30 10 15 15 10 11
Bril duilrer Ｍ ｾ - ｾＮＭ 6 10-30 20--- ｾ ｩ Ｉ -10 46 211 10 20 5 Ir-
Grote zaagbek 2 14 64 130 115 30 12 17 15 14 10
Middelste zaagbek 6 2 1 1
Nonnetje 3 70 60 50 20 15 30 10
Bergeend 25 20 40 30 40 60 40 30 40 20 35
Grauwe gans 2(' 10 10
Kolgans 8 5
Rietgans 35 12
Knobbelzwaan 2 1 1 4 2 2 1
Kleine zwaan 275 50 150 2
Buizerd 1 2 4 1 3 3 1 2 1 1 1
Bruine kiekendief 1 2 1 1
Blauwe kiekendief 1 1
Torenvalk 3 1 5 1 1 2 1 2 3 1 2 1
Waterhoen 2 4 2 4 2 2 4 5 3 5 4 3
Meerkoet 76 10 100 150 60 20 30 15 65 50 4" 20 15 8
Scholekster 10 4 2 10 11 12 20 22
Kievit 25 200 100 2 20 30 30 10 9 15
BOlltbekplevier 30 10 2
Bonte strandloper 40 20
Watersnip 15 1 6 3 2 1 2 2 1 1
Wulp 1 2 4 1 1 2 1 1
Grutto 2 1 2
Tureluur 4 1
Kokmeeuw 300 260 400 100 200 250 800 600 500 460 500 500 600 300
Zilvermeeuw 1 3 2 6 1 2 2 1 2 4
Grote mantelmeeuw 1 6 1 4
Kleine mantelmeeuw 2 1 1
Stormmeeuw 14 22 30 10 2 9 12 10 15 6 8 4 1



Soort 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Witgatje 2
Oeverloper 2 1
Fazant 1 2 2u 1 1
Veldleeuwerik 70 20 30 20 10 20 25 21 22 30 25
Graspieper 10 5 12
Witte kwikstaart 1 ., 3 4 6
\Vin terkoning 4 3 2 2 4 5 3 6 6 4 5
Heggemus 2 1 1 4 2 1 2 1 3
Zanglijster 10 15 7 5 3 10 5 4 6 8 10 9 7
Merel 5 10 10 10 20 10 40 30 31 25 24 15 14 10
Roodborst 2 4 1 3 6 2 1 2 5 6 4 4 3 2
Fitis 2 4 7
Tjiftjaf 5 6 6
Koolmees 10 15 25 30 15 40 30 25 20 16 10 11 9
Pimpelmees 20 10 10 25 8 10 20 10 11 9 7 8 4
Bàardmees 4 5 2

. Rietgors 1 2 1 2 4 4 6 10.......
10 10 5 5 6 10 7 8 10 5Groenling 2 5

Putter 5 3 2
I Sijs 10 20 5 5 20 19 18 21 15 10

'" Kneu 8 8 10 9 11 12 10 13....
I Vink 70 10 10 30 20 10 15 20 19 15 16 15 10 4

Huismus 10 5 12 4 5 7 4 3 5 10 9 12
Ringmus 1 2 3 1 2 1 2" 3 1
Spreeuw 100 150 200 60 200 100 200 300 150 200 150 140 80
Zwarte kraai 10 5 2 4 5 8 3 4 2 1 2 3
Roek 2 2 2 1 3 1 2
Bonte kraai 4 50 40 60 30 20 19 10 15 10
Kauw 50 200 1 2 4 10 8 2 4 1
Ekster 4 4 2 1 3 1 2 1 1
Koperwiek 100 10 20 25 30 ｾ Ｕ 26 19 20 16 10
Kramsvogel 4 10 50 10 15 17 20 12 20 vele honderàen
ｾ ｉ ｡ ｴ ｫ ｯ ｰ ｭ ･ ･ ｳ 1 2 2 1



,neemt in de Gelderse
ren de meestebeken
tafwateringssysteem
Nieuwe Beek,als

OVER HET VOORKOMEN ｖ ａ ｾ HET BERMPJE,
NEMACHEILUS BARBATULA (L.), IN DE VELD.

BEEK (PUTTE ).
(naar aanleidingvan een .belangrijke ｷ ｡ ｡ ｲ ｮ ･ ｾ ｩ ｮ ｧ op 29 april 1974)

door

Paul Vertegaal (Bunnik)

1.Inleiding

Sedert 1972 heeft afdeling Amersfoort van de NederlandseJeugd.ond
voor Natuurstudieeen onderzoek'lopen naar het voorkomen van beek-
dalvegetatiesin de GelderseVallei. 'zie (1).
Het betrokken inventarisatiegebiedwas in principe vrij ruim geno-
men,maarhet accent is vooral op het stroomgebiedvan de Veldbeek
en de Nieuwe Beek komen te liggen.Dit is ge]egen in het gebied
tuesende gehuchtenAppel,Driedorp en het ｳ ｾ ｡ ､ ｪ ･ Nijkerk.
In het kader van deze inventarisatiezijn ･ ｾ in 1972 en '73 door
afd. Amersfoort,regelmatig kampjes en weeke ds in dit deel van de
Vallei gehouden,terwijldit in 1974 gebeurdein kombinatie met de
afdelingenBilthoven,Driebergen-Zeisten Ut echt.
Om niet alleehinformatieomtrent de vegetati11e te vergaren,maarook
over andere voor beken kwaliteitsbepalendeｾ ｡ ｴ ｵ ｵ ｲ ｬ ｩ ｪ ｫ ･ groepen,werd
er op bet lang-weekendvan 26-30 april'74 ｾ ｾ ｅ lezing gehoudenover
het voorkomen van vissen in Nederland en over vissen-inventarisa-
tiemethodes.Desprekerwas dhr.F.van ｏ ｭ ｭ ･ ｮ Ｈ ｾ ｴ ｡ ｡ ｴ ｳ ｢ ｯ ｳ ｢ ･ ｨ ･ ･ ｲ Ｍ ｕ ｴ ｲ Ｎ Ｉ Ｌ
die veel deelnemersenthousiastmaakte,gezienhet feit dat de vol-
gende twee dagen excursieseen deel van het stroomgebiedbezochten
o op ｨ Ｘ ｾ ToorlcoMn van n1l1l8:c. t. ｩ ｮ ｶ Ｘ ｮ ｾ ｡ ｲ ｩ ｉ ｬ Ｘ ｲ ･ ｮ Ｎ

Over het resultaatdaarvan,ca.200ex. van het Bermpje op een tra-
ject van drie km.Veldbeek op 29 april,gaatdit artikel.

2.Iets over het Bermpje
NemacheiluebarbatulQ (L.1758) is een beek ewonend visje,dat be-
hoort tot de familie van de Cobitidae of Mo derkruipers.Netals de
Grote- en de Kleine Modderkruiper,onzetwee andere Cobitidae-ver-
tegenwoordigers,ishet Bermpje in het bezit van een kleine zwem-
blaas-táklein om géén bodemvis te zijn-,di uitlopers vlak onder
de huid heeft,zodatde Cobitidae erg gevoel g zijn voor· atmosferi-
sche drukverschillen.Demodderkruiperskeno n het verschijnsel
darmádemhaling,eenaanvullendademhalingssyteem,dathet Bermpje
overigensveel minder dan de Grote odderk iper(Misgurnus fossilis)
schijnt te hebben.HetBermpje heeft ten del geen,deelswel kleine
schubben,isｬ ｩ ｣ ｾ ､ ｯ ｮ ｫ ･ ｲ gevlekt.Verdere ｢ ｩ ｪ ｾ ｯ ｮ ､ ･ ｲ ｨ ･ ､ ･ ｮ zullen ver-
derop ter sprake komen.(2,3).

I

3.De beken in de GelderseVallei
De Vel?beek,waarde waarnemingenzijn geda
Vallei een ietwat bijzondere positie in.Beh
(bv.de Barneveldse-en Lunterse Beken)tot h
van de Eem,de Veldbeek komt,gebundeldmet d
Schuitenbeekin het Veluwemeeruit,(4,5).
De beken van het Eem-systeemzijn in 1970 e '71 geinventariseerd
op macrofaunaen chemische-en fysische fac oren(4).Hieruit ｢ ｾ ･ ･ ｫ
de erbarmelijke toestandwaarin die beken in de loop van de naoor-
logse decenniazijn geraakt:"normalisaties",lindustrie-en rioolwa-
terlozingen,ruilverkavelingenen taludbesputingen hebben zowel de
variaties in de beeklopenernstig genivelle rd als de waterkwaliteit
zeer ernstig verslechterd.
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Sleehtseen stukje van de Schilschoterbeekkan als niet- tot matig
vervuild worden opgegeven(4).Voorallozingen van bioindustri.8nen
industr1e8ninEde en Veenendaalblijken de boosdoenerste zijn.De
normalisatieszijn alle uitgevoerd t.b.v. een intensievereafwate-
ringHiermee nivelleren de waterschappende natuurlijke variatie in
de lopen en vernietigenpaaiplaatsenvan vissoorten.Dewet tegen de
verontreinigingvan oppervlaktewateren de vergrote kapaciteit kan
nog iets vsn de ｷ ｡ ｴ ･ ｲ ｾ ｬ ｮ ｬ ｩ ｴ ･ ｩ ｴ redden,maardaar heb je geen idyllisch
meanderendebeek mee terug (4).
De eituetie.in 1973 scnijnt niet beter te zijn geweest (5).Voor meer
bijzonderhedenover de beken in de Vallei:zie(5).

4.De positie van de Veldbeek in de GelderseVallei
De Veldbeek komt,als de meesteoverige beken in de Valle1,voort uit
een afwateringssysteem,dattijdens ontginningenin de loop der eeuwen
is aangelegd,enmoet daarom als kunstmatigworden beschouwd.Datbe-
tekent niet dat de beek,diehet schone en oligotrofe water van de
Appelse hei en later van de omliggendekultuurlandenverzamelt,voort-
durend een door mensenhandengegravenloop volgt:in het betrokken
trajekt heeft zij ｨ ｡ ｾ ｲ loop min of meer zelf bepaalt en slingert
deels tussen: .' steile,hoge,rijkbegroeideoevers.Vandaar ook dat
het._ bodemmateriaal,datuit zand,grind,maarplaatselijk ook uit
een dikke humuslaagbeataat,opvolkomen natuurlijke wijze de beek-
bedding bedekt:grindop de snelstromende,bovenstroomse-en bladhumus
op vrijwel alls bijna stilstaandedelen.Zandneemt een tussenpositie
in. . .. "

Het'water vän de Veldoeek mag misschienwel het schoonstebeekwater
uit de Vallei genoemdworden.Niet zozeer alleenomdat het van zo'n
goede kwaliteit is,maar ook juist omdat de overige beken er hopeloos
aan toe zijn.De Nieuwe Beek,dip. qua omvang met de Veldbeek te verge-
lijken is en er bij de spoorlijn ook mee samengaat,istussende
spoorbaanen de Mestkampereteeg(diedie naam met recht draagt):·

een drijvende mestvaalt,enstroomt als eèn zwarte prut,met
als enig leven een deken van blauwwieren,langsde volgende bioindus-
trie,om nQg meer varkensgierin ontvangst te nemen.
Ten zuiden van de Hoge Steeg is de Veldbeek daar nog van gespaard
gebleven,maaraldaar neemt zij vervuild water 'Van een zijtak in ont-
vangst.Ernstigis die vervuiling dan verder niet meer,enstroomop-
waarts van de spoorbrug is de helderheidweer behoorlijk.De ontmoe-
ting met de Nieuwe Beek maakt de zaak weer minder rooskleurig.
(Het zou goed zijn als hier eens chemischemonsters ter contrale
worden genomen).

5.Het beviste trajekt(zie kaartje)
Het op 29 ｡ｾｲＱＱ beviste trajekt. lag tussende duiker onder de Beule-
kampersteegltop.krt.coör.410,7a!166,70)en de brug onder de spoorlijn
naar Zwolle(top.crt.coör.412,65/164,95)en heeft een lengte van ca.
3 kilometer.Vooral de eerste400 meter daarvanwas het een verruk-
king om tussende drie meter-hogeoever anden te lopen,overeen grind-
bedding met kraakhelder,snelstromendwater en de geuren en kleuren
van voorjaarsplanten(zelfssleutelbloem)omje heen.Het stuk tussende
Hoge Steeg en de spoorlijn had mooie zandplaatjes en deed soms denken
aan een door de wei stromendstuk van de onvolprezenHierdenseBeek
hij Leuvenum.
De beek doorstroomt over dit trajekt een hoogteverschilvan oa.+8,5 m.
NAP bij de Beulekampersteegtot ca.+2,0 m.UAP bij de spoorlijn.Dit
betekenteen verval van iets meer dan 0,2 %en is vergelijkbaarmet
het verval van de Noordbrabw,tselaaglandbeken(6).Uitdeze gegevens

J
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Ligging VaD de waarnemingsplaatsenin de Veld eek (kaartblad32 E).
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kan een stroomsnelheidvan ca. 20 cm./sec. worden geäxtrapoleerd,
wat nog altijd een snelstromendebeek heet(6.13).Ditis echter een
gemiddelde.daarde Veldbeek 00 stukken heeft waar het water nage-
noeg stilstaat(gekanaliseerdedelen)of waar 8troomversnellinkjes
optreden.
Nu volgt een besprekingvan de vindplaatsenvan Bermpjes in de beek:
punt1.vlak achter stroomversnellinkjeop grindbedding.0a.2m hoge.

welig begroemeen met eik bebostewanden.Snelstromenden zeer
helder water.Beek10cm diep en 70 cm breed."natuurlijkeloop".

2.rechtehoek van een duidelijk gekanaliseerdｳ ｴ ｵ ｫ Ｈ ｾ ･ ｮ ｡ ･ ｬ ｩ ｪ ｫ ･
oorsprongvan de beek hieraannog zichtbaar).Nagenoegstil-
staandwater,enkeledm. 's diep,erg troebel water met door dik-
ke laag eikebladdetritusbedekte bodem.70cmbreed.

3.Stroomversellinkjevlak achter in de beek gelegentakkebos.Vrij
troebel water.eikebladlaagop grindbodem.Enaledm'sdiep,1m breed.

4.Middelmatige stroomsnelheid,vrijtroebel water.eikeblad.1m,xdm.s
5".Zie 4.
6.Kale zandbodemop enk. m.'s vóór(stroomop)zijbeek.Vlakvoor dui-

ker Mestkampersteeg.Zeerhelder water.Beek1,5m breed,50cm.diep.
7.Kalm water achter balkenbruggetje.Zeerhslder water.kale zand-

podem.Eiken-Elzen-bosop westoever.Beek10-15cm.breed;2.5m,breed.
8.Houten brug over de beek,vlakna eiken-elzenbosje(ziept.7),

tegenoverhuis.Onderbrug.onder en tegen houten balken van het
brugfundament,inde schaduw,rusttende Bermpjes op het kale
zand.Beek10cm diep;2-3m breed.Zeer helder water.

9.Aan de oostrandvan een elzenbroek.rechtstuk ｢ ･ ･ ｫ Ｌ Ｕ Ｐ ｾ ｭ diep,
met 50cm hoge,steileoever.Eenweinig waterplanten(Callitriche)
in matig helder,zwakstromendwater.Elzenbladdetritusop bodem.
Beek 2m breed.

6.Vismethode
De dieren van de punten 1 t/m ó zijn allen gevangenmet een schep-
net.net-dooren.45x25cm .waaraaneen net van nylpn vitragegaasmet
maaswijdte 1mm.Het net had een platte zijde.die over de beekbodem
werd gehaalrl,meesttegen de stroom in.Dat we de beek stroomafwaarts
hebben afgelopen,kannadelig hebbengewerkt.hoewelwe een "geschikt"
punt vanaf de oever 10m voorbij liepen,om het den met het net te-
genstroomste benaderen.Dedieren van pt.7 wèrden deels op het ge-
zicht waargenomen,deelsgevangen.Oppt.8 was alles z6 duidelijk te
zien.dat we van de geschatte100 ex. niet één dier hoefden te van-
gen.Vanwegede troebeling,waterplantenen grotere diepte.moestenwe
op pt.9 toch weer "vissen"enuit die steekproefeen op het ondertus-
sen verkregen inzicht in de populatie gebaseerdetotaalaantal,schat-
ten.

7.Kwantitatievegegevensper punt
punt aantal ｾ ｾ juv.

1• 2 1· '7 ? -met kuit
2. 4 ? ? ?
3. 1 ? ? ?
4. 1 ? ? ?
5. 2 ? ? ?
6. 1 ? ? ?
7. 5 ? ? ?
8. +100 ? ? 10-t
9. ïO-t ? ? ?



en abiotischefactoren
espopulatiekunnen be-
kologie van de soort,
matig snelstromende
water bekend zijn(bv.

eren een voorkeur heb-
e zich overdag onder

nen verbergen.Vooral
ijn ze dan in een schijn-
ze 'snachtsactief wor-
un schuilplaatsenwor-
vrijwel uitsluitend uit
onomidae=Vedermuggen),
moura).Anderediergroe-
angrijk.Het voedselzoe-
zintuigen in de baarden.

8.De biotische- en abiotischefactoren
Voordat we gaan kijken hoe de de biotische-
in de Veldbeek voorkomen en hoe ze de Bermp
palen,eersteven in het kort iets over de 0
Het Bermpje is een ｵ ｩ ｴ ｧ ･ ｳ ｰ ｲ ｯ ｫ ｾ ｮ bewoner van
beken hoewel ook vindplaatsenvan stilstaan
ｭ ･ ｲ ･ ｮ ｾ Ｈ Ｖ Ｌ Ｗ Ｉ Ｎ ｄ ･ literatuur vermeldt dat de d
ben voor grind- of steenachtigebodem,waar
stenenof tussenbodembezinkselen planten
op onbeschaduwdeplaatsenop zonnige dagen
slaaptoestandin hun schuilplaatsen,terwijl
den.Ook op duistere dagen kunnen ze buiten
den aangetroffen(2,6,7l.Hetvoedsel bestaat
benthischlevende insectenlarven(vooralChi
Vlokreeften(Gammariden)enｓ ｴ ･ ･ ｮ ｶ ｬ ｩ ｾ ｲ ｶ ･ ｮ Ｈ ｎ
pen en plantaardigmateriaal zijn minder be
ken gebeurt 'snachtsm.b.v. de tast- en reu
Het gezicht speelt dan geen rol(4,6,7).
De soort wordt over het algemeenbeschouwd ls typisch voor zuiver
water,metweinig verontreinigingen,hoeweltfch ook waarnemingenvan
periodiek vervuilde vindplaatsenbekend zij .De voorwaardezuurstof-
(02-)rijk zou mede sskundairkunnen zijn:in ｾ ｣ ｨ ｯ ｯ ｮ water is de conc.
02 doorgaansveel hoger dan in vuil water,w ar aërobemineralisatie-
organismen,alsbacteriën,ende van de grote hoeveelhedenstikstof-
en fos!orzoutenprofiterendegroen- en blau ieren een z6 groot be-
roep op de 02 kunnen ､ ｯ ･ ｮ Ｌ ､ ｡ ｾ het 02-peil w 1 tot nul kan dalen(4).
Daar komt bij dat het Bermpje,datde kunst an het darmademhalinge-
prinoipe als Cobitidae-vertegenwoordigerve staat(zij het in vrij
geringe mate)(2,3,8,9),eneen periodieke da ing van de 02-conc.
toch wel moet kunnen doorstaan.Hetvoedsel( lthans de Chironomidae)
bestaatin de regel ook uit vervuilingstole ante organismen(4,6).
Ammoniak(NH3),afkomstiguit rioolwater,kan auw lethaal zijn .(4,6).
De bodemgesteldheidvan de beekbedding:inh t trajekt zijn geen
stenenop de bedding.Opde meesteplaatsen s .wél een zandbedding,
maar de punten 2 t/m 5 en 9 hebben een modd ri ge bodem(opgrind-
ondergrond)metveel organischafval(bladere ).Hoewel de meesteex.
dus inderdaadeen zandbodemschenente pref reren,blijkt een bodem
met veel bladafval niet bezwaarlijk te zijn hoewel hier door mine-
ralisatie minder 02 aanwezig zal zijn.Aan h t beddingoppervlakwordt
dat opgevangendoor verse wateraanvoer,maar in de blad- en modder-
laag zou die wel eens laag kunnen zijn.Zie ok(4,7).
Het lichtlop 29041974,dedag van de waarnemng,was het inderdaadeen
duistere,bewolkte dag.Dit moet de reden zij dat zoveel dieren zon-
der grote beschuttingop de beekbodemlagen want als nachtdieren
schuwen ze fel licht{3.9,10).Overigenszoch en ze toch nog de vrij
donkere plaatsenop als achter balkjes(pt.7 ,onder een brug(yt.8)
of in een duikermond(pt.6l0okde humuslaagv de punten 2 tlm 5 en
9 geeft die beschutting,evenalsde schaduw an het bos in de punten
1,7 en 9.Zo is aangetoonddat alle dIeren z ch toch nog op beschut-
te plaatsenbevonden,hoewelniet altijd voo het oog verborgen (pt.7,8).
De waterverontreiniging:iszoale gezegd ger ng in dit beekdeel.Dit
is iets.wat je met wat ervariLg en "oekolog sch inzicht" natuurlijk
nog maar gokt;het zou eens chemischgeveri! eerd moeten worden,in
samenhangmet een faunistischebeoordeling .b.v. bestaandeof spe-
ciaal ontworpen saprobiesystemen.Zie bv.(4, ).De weinige waarnemingen
van overige macrofauna,die we verzamelden(aleen op 29 april monste-
ren is nooit genoegl),gekomÀineeràmet die rvaringsinzichten,geven

-- ------'------------------_......:..
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aanwijzingen,datvooral het deel van de Beulekampersteegtot de
knik bij coör.166,7/471,1weinig vervuild is.MOLLER PILLOT noemt
dat water voor de Gammarusgroepvan makrofaunaorganismen(6).Het
stuk van daar tot bij pt.6 ie._ • ,veel eutrofer(komt
nog veel Gammarusvoor).Van pt.6 tot bij de Hoge Steeg.is het
water vrij vies door de aanvoervan verontreinigdwater uit de zij-
beek aldaar en na de Hoge Steeg(2emaal) verder tot de samenvoe-
ging met de zeer smerige Nieuwe Beek weer vrij schoon,maarwaar-
schijnlijk toch viezer dan het stuk bij de Beulekampersteeg,echter
nog wel in MOLLER ｾｉｌｌｏｔＧｳ Gammarusgroep(6).Nogmaals:neemboven-
staaademet een korrel zout,vanwegede gebrekkigegegevens.
De stroom(demate van 02-opnamedoor "roering" en 02-aanvoerdoor
stroomsnelheid,wordthierdoor mede ｢･ｰ｡｡ｬｾＧ｣ｨｩｪｮｴ nogal samen te
gaan met de vervuiling:op de schone plaatsen(pt.1,6,7,8,9)stroomt
de beek relatief snel,met soms wat stroomversnellinkjes,enbv. tus-
sen pt.6 en de knik v66r de Hoge Steeg-hetvieste stuk-vrij lang-
zaam,hoeweldat door de vieze zijbeek na pt.6 met een snellere
stroom maar weinig minder zou zijn.De(arbitraire)samenhangheeft
een theoretischeachtergrond,dieboven reeds is uiteengezet.Toch
schijnt het 02-gehalteook voor het Bermpje een vereiste te zijn,
ivm. met de kieuwademhaling,dieveel 02 behoeft(4,6).Watde bete-
kenis van de darmademhalinghierbij is,is slechts te gissen.
Het zal duidelijk zijn dat de stroomsnelheidook weer bepaaldwordt
door het verval,de breedte en de diepte van de beek.Op de ondiepste
en smalste stukken stroomde de beek dan ook het snelst.
Wanneerwe ons beperkentot de waarnemingenop de punten 1 en 7,8,9,
en het ontbrekenvan waarnemingentussenpt.6 en 7,dan kunnen we
aardig aansluitenmet MOLLER PILLOT en RUTING:op de 02-rijke plaat-
sen ,de snelstromende,helderedelen,bevindthet Bermpje zich bij
voorkeur en daarom is de soort in de Gammarusgroepte plaatsen(2,6).
Of de waarnemingen2t/m5 hier roet in het eten gooien,zullenwe
verderop bespreken.
Voeds61:VolgensSMYLY(7) bestaathet hoofdvoedselvan de soort uit
Chlronomidae.Deoudere dieren eten grotere ､ ｩ ･ ｾ ･ ｮ als Gammariden,
Waterpissebedden(Asellusaquaticus) en Steenvlieglarven(Nemoura
cinerea) (2,7).Ondankshet feit dat we er niet naar gezocht hebben
en de mazen in het net niet bar klein waren,troffenwe bv. oD4er pt.
6 veel Chironomidaeen de worm Tubifex aan{vuil water) en in gehele
beek veel Gammarus,Asellusen Nemoura(vooralschone stukken)•. _. _
Voorde grote aantallenBermpjes is er dus voedsel in overvloed.
Een speciale ｳ ｾ ｴ ｵ ｡ ｴ ｩ ･ was er op pt.2t/m5,waarvooral Gammarusen
Asellus era algemeenwaren tussende bladeren(doordoorstroming t6ch
genoeg02?).Het feit dat bodem en misschiende 02-voorzieninghier,
gezien de literatuur(2,3,8),watongunstigwaren,werdblijkbaar ge-
kompenseerddoor het voordeel van een goed.voedselgebieden/ofgoede
schuilplaats.Hetzou interessantzijn te weten ' .d ｾ of er sprake
is van migratie van en naar deze plaats.Hoogstwaarschijnlijkis dit
deel te 02-arm voor voortplanting,daarde Bermpjeseierenerg 02-
behoeftig zijn (4).
Predatoren:overpredatorenvan het Bermpje Ｚ Ｚ ］ ｾ ik niet meer zeggen
dan dat Aal en Snoek door omwonendenregelmatigworden waargenomen
(in ieder geval bij pt.8)tterwijl Jos UITENBOGAARD waarnemingen
deed van Snoek en Baars(51.SMYLY noemt Aal en Snoek met zekerheid
als predatorsoorten,terwijlde Baars dat waarschijnlijk ook wel is,
maar dat ie nog nooit bewezen.(7).THIELnoemt de Rivierdonderpad
als de grote Bermpjesrover,maarwaarschijnlijk is deze gevoelige
Oottue gobio(L.1758)z&!e in de Veldbeek al uitgestorven(4)en(10).
Conclusie w.b. relatie Bermpje-milieu:De ｰ ｵ ｮ ｾ ･ ｮ 1,6,7,6 voldoen aan
nagenoegalle eisen die ｨ ｾ ｴ Bermpje in Nederlandaan zijn milieu
lijkt ｴ ･ Ｘ ｴ ･ ｾ ｬ ･ ｮ Ｚ ｨ ･ ｬ ､ ･ ｲ stromend water met kale zand,grind- of steen-
bodem en vaak beschuttingvan balken,takkenof een duikerrand.
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De punten 2t/m5 en 9 springen ietwat uit deZ! milieukarakteristiek.
Vooral punt 2 is er nagenoeghet tegengestele van,hoewelhier geen
sprake van verontreinigingkan zijn:de troeb ling is zuiver mechanisch
_ Ｈ｢ｬ｡､｡ｦｶ｡ｬｾｏｯｫ zo met pt.9,wat allemaal w rd. bewezendoordat het
water na pt.5,resp.9weer erg helder was.De langzame stroming op pt.
2 zal weinig betekenen,daardoor de snellerestroming na pt.5,toch
vóldoende 02-rijk water door zal stromen.I.verh.tot het aantal Berm-
pjes van pt.8 en 9,zijn de aantallenvan 2t/t 5 laag,maart.o.v.de
overige punten1,6en 7 niet verwaarloosbaar,odat we i.p.v. een uit-
zonderlijk mi11eu,hiergewoon moeten sprekenvan een tweede miljeu
naaethet "ideale".Dat het ook voordelenbieet om bij 2t/m5 te zitten
hebben we bij "voedsel" en "licht" al gezien Ook SMYLY en MOLLER PILLOT
konkludeerdeniets dergelijks (4,7).
Voor pt.8 komt de zin uit RUTING we goed ui :"Soms talrijk onder
bruggen in de schaduw(•• )"en: II ( •. )of vele b jeen in een kleine hol-
te tussenof onder bodembezinksel"(doet denkEn aan pt.2t/m5 sn 9).

g.De Bermpjespopulatiein de Veldbeek
200 Bermpjes op een stuk van drie km. beek il niet niks.De aantallen
van pt.8 en 9 hebbenhier natuurlijk wel het meest voor gezorgd.De
beschouwingover extreme aantallenmoet dan ok tot deze ｰ ｾ ｾ ｴ ･ ｮ be-
perkt worden:
SMYLY heeft een deel van zijn publicatie(7) ewijd aan het voorkomen
van grote gezelschappen.Inbeken met stenen chijnt de eoort meestal
wel met twee of meer onder één steen te zitt n overdag "hoewel ze
nooit echt in groepjes voorkomen.In hel ere grindbodembekenin
het engelsemeren-distrikt trof hij ze altij in kleine aantallen.
In vervuilde ' beken moestenze volgens door SMYLY gerefereerde
waarnemingenin grotere aantallenvoorkomen.Gezienoverige litera-
tuur(2,6,4,8) kan hij hier nooit een meer dn matig vervuilde ｢ ･ ･ ｾ
mee bedoelen(b-mesosaproob,volgensKOLKWITZ( ,6». Uit
ｎ ･ ｾ ｬ ｡ ｮ ､ is mij slechts:"Inhet Oosten en Zu d-Oosten plaatselijk
zeer talrijk in beken en waterlopen"(2) beke d. . . ｾ｟ Dat was in
1958!Gegevensvan die buurt anno 1974 zijn m _ onbekend.Ook
REDEKE(8) ｺ･ｾｴ over die buurt én ｾ ｭ ｢ ｵ ｲ ｧ ｾ Ｈ •• ｺ ･ ･ ｲ ｴ ｡ ｬ ｲ ｩ ｪ ｫ Ｌ ｰ ｬ ｡ ｡ ｴ Ｕ ･ ｬ ｩ ｾ ｫ
( •• )IIGERLACH(12) schrijft als hij het over d paaitijd heeft:"P'ür
eine leile finden sich viele der ｅ ｩ ｮ ｺ ･ ｬ ｧ ￤ ｮ ｧ ･ ｾ zusammen",endat doet
denken aan de waarnemingop pt.8,beziendat D9 april inderdaadin de
paaitijd moet vallen(2,7,12,13)
Van de Veldbeek zélf zijn slechts enkele ine dentele waarnemingen
bekend(5).Verderkomen in de beken van het E msysteemop de schoon-
ste punten van e.nkele beken ook Bermpjes voo",maar meer dan 13 ex.
in één monsterpunthebben HADDERINGH en ｈ ｕ ｌ ｓ ｾ ｏ ｐ Ｇ ｐ POL(4) niet aange-
troffen,hoewel ze er voor de oorlog veel ｡ ｬ ｾ mener varen 'u ｾ Ｌ ,toen
de beken daar nog mooi en schoonwaren(4,10)
Overigens zijn van stilstaandewateren,waar et Bermpje Ｇ ｾ Ｍ ｯ '
vrij zeldzaamvoorkomt,wél grotere aantallenbekend.Hetrekord heeft
waarschijnlijk HUTCHINSON geleverd:minimaal 00 ex. in een Noord-
Tibetaansebergpoel,vanàe soort Nemacheilusstoliczkae(7).LAUWRIER
vermeldt 10-tallenex. in een modderplasjebij Denekamp(9).
Of de grote aantallenop 29 april nu ｧ ･ ｣ ｯ ｲ ｲ ･ ｾ ･ ･ ｲ ､ moeten worden met
de matig-vervuilde toestandvan de ｢ ･ ･ ｫ Ｈ ｢ Ｍ ｭ ･ ｾ ｯ ｳ ｡ ｰ ｲ ｯ ｯ ｢ ［ ｶ ･ ｲ ､ ･ ｲ nazoe-
ken!)of met een soort van verzamelingvoor ｨ ｾ ｴ paaien,zoalsGERLACH
suggereert(12),weetik niet.Ik voel meer voor het laatste,vooralge-
zien de "gezellige boel" onder het brugge.jevan pt.8,waar inderdaad
alle beestenvan geslachtsrijpegrootte schenente zijn (groter dan
5cm.Zie (6) en (7).Voedselwas dáár echt niet genoegvoor 5C eters
te vinden,ze zaten ｾ ｟ ｌ te rusten tussende spletenen tussen
het zand en de balken.
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_ Gezienhet laatstelijkt logisch te- - ,
ｶ･ｲｯｮ￡･ｲ｡Ｎ･ｾｬ･ｮ dat we te maken hebbenmet een volled1ge,voortplan--
tende populatie in de Veldbeek.Hetfeit dat naast volgroeide dieren
van 5 jaar(12cm) de 1e-jaaravan 5cm (7) te vinden waren en
. de vangst van minimaal één kuitdragendwijfje op pt.1,bewijst
dat wel.Het grote aantal juveniele ex. op punt a,wijst op een gezond
1972 en 1973,hoewelzachtewinters de zaak zullen flatteren.Dat de
dieren zich euccesvolkunnen voortplanten in beek,wijst op een hoog
02-gehalte,datde eieren eisen (4).
Bijzonder is natuurlijk dat deze grote aantallennooit eerder zijn
opgemerkt.Misschienmoet je inderdaadop de juiste "verzamelplaat-
sen" in de paaitijd zijn,die Jos UITENBOGAARD in 1973 dan heeft ge-
mist.Wél moeten de dieren m.i. toch ook in de rest van het jaar

-' in d-, grotengetale optrsden.Watmeer gespreid,dátwel,maar dan
vang je bij intensief vissen,zoalsJos UITENBOGAA-qn in 1973 deeè
(mond. med.),tochméér dan 1 ex.Of zou er migratie stroomopwaarts
plaatsvinden?(Stroomafwaartslijkt vanwege de vuile Nieuwe Beek die,
met Veldbeek de Schuitenbeekvormt,toch wel onmogelijk,hoewel
'snachtsen 'swintere de waterkwaliteit gunstigerkan zijn(4».A1s
zo'nmigratie wordt aangetoond,kanhet dat de Bermpjes in de Veld-
beek paaitrekkennen,ietswat GERLACH win of meer beweert(12),hoe-
wel zo'n migratie volgens SMYLY ook van verontreinigingelders kan
komsn,waarvoorde dieren dan vluchten(7).

10.Eindconclusie
Met deze waarneming ie materiaal aangedragen,·datde kennis oyer W ),

het geschiktemilieu voor Nemacheilusbarbatulu. (6,7) ,ruggesteunt:
het dier beperkt zich in beken niet tot heldere,sneletromendeｧ ･ ､ ･ ･ ｬ ｾ ･ ｮ Ｌ
grind- of eteenbodem.Ookhumeus,troebel,kalmｷ ｡ ｴ ｾ ｲ wordt getole-
reerd.
Er zijn aanwijzingenvoor paaitrek in april/mai.
De waterlcwaliteit van de Veldbeek is goed.. , dieren uit de GammaruB-
groep van MOLLER PILLOT (6) komen voor,terwijl het vervuilingsge-
voelige Bermpje er zelfs in het kwetsbaarsteetadium,nl. als ei,
voorkomt.
Samenmet de landschappelijke_･ ｾ botanischebetekenisvan de beek
J' (haar oevllrs en vooral haar zuivere watex)gebiedidi tbeschermingvan
de Appelse Hei en voorzichtigheidmet ｢ ｩ ｯ Ｑ ｮ ､ ｵ ｳ ｴ ｲ ｩ Ｎ ｾ ｮ Ｎ ｢ ｾ Ｎ ｾ ｫ ･ ｮ ｾ .'

' •. Want veel zal de beek niet meer kunnen verdragen.

Rest mij een dànkwoord aan hen die meehielpenop de excursie op
29 april 1974,verderaan hen die me aan informatie hielpen of me
bij dit artikel terzijde stonden,1nhet bijzonder dhr.F.vanOmmen
(SBB) en Jos Uitenbogaard(NJN'-
afd.JuDersfoort).

"En die beek van jou ie me toch werkelijk meegevallen.Jezou
toch zeggen:zoo'ndooie keibeek".
(Thiel's vriend in "Van onze heldereVeluwebeken"(10»
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BROEDVOGELINVEMTARISATIE
IN EEN BOSGEBIED TEN OOSTEN
VAM PUTTEN. (BEBOUWDE KOM).

door

J.J.A. van Dijk

(Putten)

De telling werd gedurendetwee achtereenvolgendejaren uitgevoerd

en wel in 1973 en 1974. Het gernventariseerdegebied heeft de

volgende begrenzing: in het .eeten ｋ ｲ ｾ ｣ ｨ ｴ ｩ ｧ ｨ ｵ ｩ ｺ ･ ｲ Ｎ ･ ｧ Ｌ Calcariaweg,

Bosrand, Kastanjelaanen Harderwijkerstraatweg,

in het zuiden de Oude Garderenseweg,

in het oosten de Arnhemsekar.eg,

in het noorden De Laak.

Het gebied bestaatvoor het grootste gedeelteuit bos, alleen een

kleine strook met villa-bebouwing vlak langs de rand van het dorp

is meegenomenin de telling. Verder komen in het gedeelteten

zuiden van de Garderensewegvrij veel weiden en bouwland in het
,-

bos voor. Hier ligt ook de bebouwing van Krachtighuizen, hiervan

werd het ｭ ･ ･ ｾ ｴ oostelijke gedeeltein de telling opgenomen,dit

deel bestaatin hoofdzaakuit kleine boerderijenmet wei- en bouw-

land er tussendoor. In dit gebied ligt eveneensde oude buiten-

plaats "Groot Spriel" waar in de omtrek nogal wat weilandjes in

het bos voorkomen. Ten noorden en ten zuiden van de eerder genoemde

Garderensewegligt evoneenshet landgoedSchovenhorstmet het

daarbij behorendearboretum. Het gehele bosgebiedwordt 100r meer-

dere zandwegendoorsneden.

In het gernventariseerdeterrein komen uiteenlopendebostypenvoor.

Dit varieert van zuiver naaldbosin de vorm van grove den, douglas-

den, tot zuiver loofbos in de vorm van beuken, eiken en eikenhak-

hout, met alle mogelijke overgangener tussenin.
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terrein van

is ｶ ｬ ｾ ｮ twee ver-

g eveneenseen

n de eersteplaats

ijke grootte uit-

dit waren de

Bij het inventariserenvan het terrei

schillende methodengebruik gemaakt.

werden vier terreinenvan ongeveerge

gezocht en volledig getnventariseerd,

volgende gebieden:

In de omgeving van "Groot Spriel" ee

1000 bij 1000 meter.

TussenDrosteweg en Oude Garderense

terrein van 1000 bij 1000.

Een gebied ten oosten van het arbore um eveneensvan

1000 bij 1000 meter.

Een gebied op de kruising van Driewe enweg en Arnhemse-

knrweg van dezelfde grootte,

Deze terreinenwerden gedurendede e jaren regelmatig

bezocht, d.w.z. ongeveer twee maal maand. Er werd

dan ook een grote mate van betrouwbaareid aan de telling

van deze gebiedendoor mij toegekend. ij ieder bezoek

werden de zingende mannetjesop een kc rt ingetekend.

Er is van uitgegaandat als een ･ ｸ ･ ｭ ｐ ｬ ｾ ｡ ｲ vier maal

zingend, op achtereenvolgendetellinge , werd aangetrof-

fen we met een broedgevalte doen hadd n. In de tweede

plaats werd gebruik gemaakt van de zog naamde transect

methode. Dit bestonder uit dat alle w gen en paden die

door het terrein lopen gedurendede be de genoemdekeren

vrij regelmatigwerden doorlopen (d.w. " iedere weg werd

een maal per maand afgewerkt). Ook voo deze telling

werd een zingend mannetjeals mogelijk broedgevalgenoteerd.

Daar het terrein minder vaak bezocht w rd is het criterium

tot twee achtereenvolgendekeren verla gd. Deze gegevens

zullen dus minder betrouwbaarzijn dan die van de eerst-

genoemdetelling. In de praktijk ligt et verschil tussen

beide tellingen echter minder ver uite n daar vele wegen

soms meerderemalen per week doorlopen werden. Hetzelfde

is het geval met de eerst genoemdeter einen die in hun

geheel onderzochtwerden. Stukken hier an werden soms ook

meerderemalen per week bezocht.
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De tellingen hebben op alle tijdstippen van de dag plaats-

gevonden, en wel van vroeg in de morgen (05.00)" tot laat

in de avond (22.00). Echte nachtelijke tellingen werden

niet uitgevoerd, vandaar dat de gegevensover de uilen

vermoedelijk aan de lage kant zijn.

Er is geprobeerddoor extrapolatievan de verkregentel-

gegevenseen totaaltelling voor het gehele gebied te ver-

krijgen. Hiervoor werden de aantallenper oppervlakte

eenheidbepaalden overgebrachtop de gehele terreinopper-

vlakte.

In de navolgendelijst is een overzicht gegevenvan alle

in het terrein aangetroffenbroedvogels,met een zo goep

mogelijke omschrijving van het biotoop ｷ ｡ ｡ ｲ ｩ ｾ de waarneming

plaatsvond

Indien mogelijk zou ondergetekendegaarne meerderegegevens

over vogels in het genoemdegebied ontvangenom tot een

grotere betrouwbaarheidvan de inventarisatiegegevenste

komen.

J.J.A. van Dijk,

Bosrand 112,

Putten.
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BROEDVOGELLIJST.

In onderstaandeｾ ｩ ｪ ｳ ｴ zijn alle broedvo els ｯ ｰ ｧ ･ ｮ ｣ ｾ ･ ｮ Ｎ

De gebruikte symbolen hebben de volgen e betekenis:

1,2,3 etc.: broedvogel in het gebied, het cijfer geeft

het aantal aan.

: vogel regelmatigwaargenoen doch geen

broedengeconstateerd.

Buizerd (-) : Deze werd verscheidenema en boven het gebied

waargenomen.Zowel in de omgeving va de Arnhemsekarweg,

Mr. Schoberlaan,Oude Prinsenweg, in de omgeving van

Groot Spriel. In de wintermaanden en regelmatig 2

tot 4 exemplarengezien. In voorjaar n zomer reduceerde

dit aantal tot 2. In het onderzochte errein werden geen

bewoonde nestengevonden.

Sperwer (-) : De sperwer werd in de win ermaandenvrij

regelmatigaangetroffenin n en parkachtige

gedeeltenvan het terrein. Vooral waa open plaatsenin

de vorm van kapvlakten.enheideveldje aanwezigzijn.

Tijdens voorjaar en zomer werden slec ts sporadisch

sperwersgezien, in totaal drie waarn mingen, zodat aan

het broedenin de omgeving sterk getw'jfeld moet worden.

Havik (-) : Enkele malen tijdens het

nomen. Deze waarnemingenwerden gedaa

van Krachtighuizenen in de omgeving

In het laatstegeval werd gezien dat

geslagen.

terseizoenwaarge-

in de omgeving

an de bosrand.

en houtduif werd

Houtsnip (2) : De houtsnip wordt zowel ijdens de trektijd

als in het broedseizoenin het aangetroffen.

Tijdens de trek is het aantal lijk hoger dan in

het broedseizoen.De plaatsenwaar hi' aangetroffenwordt

bestaanuit de meer vochtige bosgedeeten. Tijdens de

broedtijd werd de balts waargenomeni dicht gemengd loof-

en naaldbosin de omgeving van Schove eveneens
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werd een baltsendexemplaaraangetroffen,in hetzelfde

bostype, in het N.O. deel van het onderzochtegebied.

De beide exemplarenwerden gezien tot eind juni, na

deze datum werden geen waarnemingenmeer gedaan.

Holenduif (10) : De holenduif komt als broedvogel voor in

de omgeving van Schovenhorst,Groot Spriel. Verdere

waarnemingenvonden plaats in de oudere loofbos ge-

deelte-n (beuken) met' voldoende nestholten.De kenmerken-

de roep kon hier regelmatig gehoord worden. Een enkele

maal werd de roep ook in andere terreingedeelten

gehoord, doch zo onregelmatigdat niet aan broeden

gedachtkon worden, dit was vooral het geval in ,oude

naaldbosdelen.

Houtduif (89)" : De houtduif wordt door het gehele bosgebied

waargenomen.Er bestaatgeen voorkeur voor een bepaald

terreingedeelte.In najaar en winter fouragerenvaak

grote troepenhoutduiven op de' in het bosgebiedge!eg,en

akkers en weilanden.

Tortel (40) : De tortel heeft binnen het bosgebiedeen

voorkeur voor het meer open loofbostype. Open ruimtes

in de vorm van akkers, weilanden of heideveldjesmaken

het terrein aantrekkelijker.Dit mag dan ook de reden

zijn dat de grootste dichtheid ten zuiden van de

Garderensewegwordt aangetroffen.In veel mindere mate

wordt gemengd loof- en naaldbosmet ondergroei van

struikgewasbewoond.

Turkse tortel (22) ': De turkse tortel ontbreekt in het bos-

gebied en wordt daarentegenaangetroffenaan de randen

ervan, vooral waar verspreidebebouwing aanwezig is.

In de winter zoeken de turkse tortels plaatsenop waar

gemakkelijk aan voedsel te komen is, zoals voeder-

tafels etc.
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Koekoek (8) : Wordt door het gehele b sgebiedgehoord.

Een paar maal werd het typische ge uid gehoord van een

wijfje dat eieren legt. Een maAl k nden twee exemplaren

aan een bosrand, grenzendaan een eide, worden ge-

observeerd.

Bosuil (2) : In het terrein liggen te minste vijf terri-

toria. Deze zijn vrij regelmatig 0Ter het gehele terrein

verdeeld. Het roepen werd regelmat g gehoord, vooral in

de omgeving van Schovenhorst,en v n Groot Spriel waar

door mij vrij regelmatigavondwaaremingen werden ge-

daan. Het roepen begon reeds in de ember en ging door

tot eind mei begin juni. Een enkel maal werd op een

late zomeravondde roep nog gehoor • De ,zekere broed-

gevallen kwamen voor in oude schurjn en opslagplaatsen.

De andere territoria werden niet rjgelmatig bezocht'en

daarom niet als broedgevalgenoteed.

Ransuil (1) : Van de ransuil kon slee ts een territorium

worden vastgesteld.Het werd gevon en in ｾ ･ ｮ gedeelte

van het bos met hoge oude grove de nen, grenzendaan

een dicht douglas dennenbos,met i de' omgeving kleine

open gebiedjes.Vermoedelijk komen meerdereparen in

het gebied voor die echter aan de andachtontsnapt

zijn door te weinig nachtelijke in entarisaties.

Groene specht (17) : De ·groenespecht komt door het gehele

gebied voor. De grootste aantallenworden echter aan-

getroffen in het meer open bosgebi d, vooral waar dit

aansluit aan open plaatsenbij bosleitjes, heideveld-

jes 'etc. Komt meer voor in de omge ing van Groot Sprie1

'dan ten noo'rden van -de Garderensewg.

Grote bonte specht (30) : Dit is de m est voorkomende

specht in het bosgebiedmet nauwel jks voorkeur voor

een bepaaldbostype. Alleen zeer d chte gedeelten

worden gemeden. De soort wordt reg lmatig dicht bij de

bebouwing aangetroffen.
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ｚ ｷ ｡ ｾ ｴ ･ specht (3) : Deze werd waargenomenbij Schovenhorst,

Arnhemsekarwegen Krachtighuizen. In het voorjaar werd

regelmatighet roffelen gehoord en eenmaalwerd een

territoriumgevechtgezien. Het ｨ ｾ ｬ ･ jaar kunnen zwarte

spechtenin het terrein worden aangetroffen.

Boerenzwaluw (25) : Aan te treffen in de omgeving van

Krachtighuizenen bij enkele verspreidin het bós lig:" ..

gende boerderijenmet wat weiland er om heen.

Op sommige avonden jagen de zwaluwen langs de bospaden

op insekten.

Huiszwaluw (19) : Op dezelfde plaatsenaan te treffen als

de boerenzwaluw. In het bosgebiedten noorden van de

Garderensewegslechts op één plaats aangetroffen;

Een veel groter aantal wordt aangetroffenin de om-

geving van Krachtighuizen.

Boompieper (25) : De voorkeursplaatsenbestaanuit kap-

vlaktes met daarop een enkele hoge boom, jongere

aanplantmet wat hogere bomen ertussendoor en heide-

veldjes. Een enkele maal ook aangetroffenin een open

bostype van grove dennen.

Witte kwikstaart (27) : Aan te treffen in de omgeving van

boerderijtjesin het bos. Loopt regelmatig over de

zandwegendie langs deze bebouwing lopen. Komt ook vrij

veel voor in de tuinen van de.huizen die aan de bosyand

grenzenj hier wordt dan ijverig voedsel gezocht.

Grootste dichtheid ten zuiden van de Garderensewegin

de omgeving van Krachtighuizen. .

Winterkoning (75) : De winterkoning komt door het hele

bosgebiedvoor, zowel diep in het bos als in de buurt

van menselijke ｢ ･ ｢ ｯ ｵ ｷ ｩ ｮ ｧ ｾ De meestewaarnemingen'werden

gedaanin de omgeving van houtstapels,omgewaaidebomen

en dicht bos met veel ondergroei. Ook in de dichtere

loofbos-gedeeltenworden er veel aangetroffen.
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.Heggemus (40) : De heggemuswordt het ｭ ･ ･ ｾ ｴ ･ .aangetroffen

in de omgeving van de menselijke bebouwing. Andere

terreinendie veel bewoond worden z·jn.o.a. dicht bos

met veel ondergroei, grenzendaan ｾ ｡ ｴ opener terrein.

Waar beide terreintypensamenvalIer is het hoogste

broedbestand,b.v. in de bebouwing van het Putterbos.

Grote lijster (20) : De grote lijster komt voor in de open

hoogstammigebosterreinen,speciaalals deze in de

nabijheid van cultuurlandschapligsen. Zo worden vaak

meerdereexemplarenaangetroffenof bosweiden, waar

zij voedsel komen zoeken. Het grootsteaantal werd

geteld in de omgeving van Groot sprlel.

Zanglijster (70) : Deze soort wordt deor het gehele gebied

aangetroffen.De Grootste concentraties·komenvoor in

gemengdbosterrein, naald- met loofhout vermengd'en

een behoorlijke ondergroei van struiken. In de nabij-

heid werden vaak bosweitjesdan we bospadenmet ･ ･ ｾ ..

begroeingvan gras en mos ｡｡ｮｧ･ｴｲｯｾｦ･ｮＮ

Merel (182) : De merel wordt door het gehele bosterrein

aangetroffen,echter met de grootste concentratiein

de gedeeltenin de buurt van mense ijke bebouwing.

Dit laatstekomt het opvallendsttct uitdrukking in

het Pu1;terbos.

Gekraagderoodstaart(18) : Aangetrof en in de meer park-

achtige gedeeltenvan het terrein. De voorkeur binnen

de genoemdeterreintypengaat uit aar delen met oud

hoogopgaandloofhout, dit kan zowe in de vorm van bos

dan wel in de vorm van laanbomenzjjn. Verder was in

de nabijheid vaak een groter of kl,iner open terrein

met gras aanwezig. .Ie troffen de m, este dan ook aan in

de omgeving van Schovenhorst,lang, Peppelerwegen in

de omgeving van Krachtighuizen.
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Roodborst (260) : Wordt door het gehele bos aangetroffen.

De meest donkere ｰ ｾ ｡ ｡ ｴ ｳ ･ ｮ met veel 'ondergroei van

struiken, varens en mos worden het liefst betrokken.

Het gezang en de alarmroepwerden tot diep in het bos

gehoord, dit ging door tot ver in de zomer.

Zwartkopje (32) : Broedvogel van vrijwel het gehele bos-

gebied, als tenminste onder het hoog opgaandgeboomte

een begroeingmet struikgewasvoorkomt. Wordt eigenlijk

alleen gemist in de zuivere naaldbosgedeelten.

Tuinfluiter (46) : Broedvogel van die bosgedeeltenwaar

een rijke ondergroei van struiken aanwezig is. Komt

echter ook voor in de drogere naaldbosgedeeltenmet

een onderbegroeingvan loofhout. In dit laatstebos-

type komt de zwartkop aanmerkelijkminder voor.

Fitis (310) : Vooral aan te treffen in de gedeeltenwaar

jonge aanplantnog niet te hoog is geworden en waarïn

enkele hoge bomen voorkomen. Ook in de gedeeltenmet

een meer loofbosachtigkarakter (b.v. naaldbosmet

loofhout singels) en in eikehakhoutbosjesveelvuldig

aan te treffen. Niet onvermeld mogen blijven de broed-

arealenlangs de heideveldjesen bosweiden.

Tjiftjaf (176) : Komt in dezelfde bosgedeeltenvoor als de

fitis, doch ook in de gedeeltenwaar geen of slechts

ｷ ･ ｾ ｮ ｾ ｧ ondergroeiaanwezig is. In de gedeeltenmet veel

fitissen (b.v. jonge aanplant in de omgeving van de

Prins Hendrikweg) komt de tjiftjaf bijna niet voor.

Goudhaantje(115) : Overal in het gebied aan te treffen

wanr dicht bos van coniferen en/of dennenvoorkomt.

Soms op een kleine oppervlakteveel exemplarenbij

elkaar, het gezang klinkt dan van alle kanten tegelijk.

-- ｾ
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Vuurgoudhaantje(4.) : Werd slechts 0 twee plaatsenin

het terrein gehoord. Het ene terri orium bevond zich

in zeer dicht coniferenbosin de 0 geving van Schoven-

horst, het andere in de omgeving v n de Drosteweg.

In het-laatstegeval was het terre-n begroeid met oude

dichte douglasdennenen sitka spar en. Beide gebieden

grensdenaan meer open naaldbosme loofhout er tussen

door. Misschien is dit een eis voo een gunstig'vuur-

goudhaantjesbiotoop.

Grauwe Vliegenvanger (8) : Komt voor

deeltenmet veel loofhout, vooral

verspreidemenselijke bebouwing_, V

werden waargenomenop afzettingen

het bos. Eenmaal werd een volwasse

op een draad van een afzetting gez

Bonte vliegenvanger(2?) : De bonte v

het broedseizoenverscheidenemale

gedeeltevan het terrein gelegen t

Drosteweg.'Volledigezekerheidove

echter niet.

n de parkachtigege-

n de omgeving van

rscheiderie ･ ｸ ･ ｾ ｰ ｬ ｡ ｲ ･ ｮ

angs weilandjes in

exemplaarmet jong

en.

iegenvangerwerd in

waargenomehin het

ssen Peppelerwegen

het broedenbestaat

ｋ ｯ ｯ ｬ ｭ ･ ｾ ｳ (620) : Ontbreekt in geen en el gedeeltevan het

bos, komt zowel vlak bij de menselijke bebouwing als

diep in bos voor. Het meest voorkeur echter

uit naar gemengdehoogstammigebosg ､ ･ ･ ｬ ｴ ･ ｾ Ｚ Ｍ ｘ ｾ ｭ ￪ ｮ in

een gedeeltevele natuurlijke broed oltes voor, danwel

kunstmatige in de vorm van ｮ ･ ｳ ｴ ｫ ｡ ｳ ｾ Ｍ ･ ｳ Ｌ dan kan het

bestandextreem hoog worden. Denk i dit laatstegeval

aan de nestkastjesdie vele bewoner van het Putterbos

in hun tuinen hebbenhangen.
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Pimpelmees(286) : Wordt aangetroffenin dezelfde terrein-

typen als de koolmees, doch vertoont een grotere voor-

keur voor de gedeeltenmet loofhout. Er valt aan te

nemen dat pimpel- en koolmees vaak als soortconcunenten

van elkaar optreden.Hierbij wordt de pimpelmeesdoor

de grotere en sterkerekoolmees verdreven.

Zwarte Mees (189) : Komt voor in de bosgedeeltenmet een

dichte naaldhout begroeing. De andere delen worden niet

geheel gemeden, doch hebben een veel lagere bezetting.

Kuifmees (216) : Wordt in precies dezelfde bosgedeelten

aangetroffenals de zwarte mees. Van soortconcurrentie
" .

is echter geen sprake daar beide soortengespecialiseerd

zijn in een verschillendewijze van voedsel zoeken.

De zwarte mees tussende naaldenin, de kuifmees langs

stammenen takken.

Matkop mees (8) : Komt onregelmatigverdeeld over het bos

voor, op de meest vochtige plaatsenin het loofbos.

Glanskopmees(120) : Komt regelmatig verdeeld over het bos

voor, met de grootste bezettingsgraadin de gemengde

bosgedeelten.

Staartmees(48) : Wordt in het gemengdebos het meest aan-

getroffen. Vooral als de bodem begroeid is met dicht,

hoog struikgewas."Na het broedseizoenkunnen rondtrek-

kende familiegroepenworden waargenomen.

Boomklever (26) : Komt in de gedeeltenmet oudere eike- en

beukebomenveelvuldig voor. Kan echter ook in gemengd

bos aangetroffenworden, een enkele maal zelfs in uit-

gesprokennaaldbos.De laatstewaarnemingenvonden plaats

in een oud douglas dennenbosmet wat verspreideeiken

er tussen.

. ＮｾＭ

l
I
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Boomkruiper (32) : Komt in dezelfde bostype voor als' de
boomklever, doch ook veel meer in gemeng naald- en

ｬ ｯ ｯ ｾ ｢ ｯ ｳ Ｎ ?p sommige plaatsenin de rijen eiken langs

een pad of op plaatsenwaar eikebosjesa nwezig zijn,

kan het aantal ineens sterk oplopen. De ichthedenvan

boomkruiper en boomklever zijn vergelijk aar. Het enige

verschil is dat de boomkruiper een wat r imere biotoop-

keus schijnt te hebben.

Geelgors (14) : Wordt hoofdzakelijk aan de anden van het

bosgebied ｡ ｡ ｮ ｧ ･ ｴ ｲ ｯ ｦ ｦ ｾ ｮ Ｌ vooral waar dit akkertjes

etc. grenst. Ook kaalslagenmet veel ops en jonge

｡ ｡ ｮ ｰ ｬ ｡ ｾ ｴ van naaldbomen.Op de in het te aanwezige

heideveldjes.werd slechtseen enkele gee gors waargenomen.

Groenling (28) : De groenling is in het ter ein een bewoner

van de bosrandenen dan wel vooral in de nabijheid van

menselijke bebouwing. Verder in het bos orden slechts

bij uitzondering groenlingenaangetroffe • Is dit 'het-

geval dan vertoont het landschapdaar ee parkachtig

karakter met coniferen voor de nestgeleg

Kneu (10) : Komt voor langs de bosrandenen op de in het

terrein aanwezigeheideveldjes.De kneu 's echter in

geen geval een algemeneverschijning. De meestewaar-

nemingen werpen gedaanin de omgeving va Krachtighuizen

en Groot Spriel. In. de genoemdegebiedenkomt nogal wat

open terrein in het bos voor.

Goudvink (16) : Aangetroffen in die bosgedelten waar een

bijzonder dichte begroeingvan fijnspar n douglasden

voorkomt, Werd als. broedvogelaangetroff n ｩｾ de omgeving

Schovenhorst,langs de Arnhemsekarwegen langs de Peppeler-

weg. Al. deze terreinenworden gekenmerktdoor een vrij

dichte jonge beplanting. Ook op andere p aatsen,vooral

in het noordelijke gedeeltewerden goudv'nken in verge-

lijkbare biotopen aangetroffen.
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Kruisbek (?) : Werd gedurendehet gehele seizoenin het bos

gehoord en gezien. Speciaal in het noordelijke gedeelte

van het onderzochteterrein, het betrof waarnemingen,in

vrij fors naaldbos. De vogels werden gezien van beGin

juli tot ongeveerapril.

Vink (398) : Ontbreekt in geen enkel gedeeltevan het bos.

Heeft door het gehele terrein een vrij regelmatigever-

spreiding.. De laagstedichthedenkomen voor in het ter-

rein ten zuiden van de Garderenseweg.Dit wQrdt vermoede-

lijk veroorzaaktdoordat hier grotere open gedeelten

voorkomen. De hoogste dichthedenwerden aangetroffenin
het Putterbos.

Huismus (50) : Grootste concentratiesin de delen van het

bos grenzendaan de menselijke bebouwing, zoals in de

omgeving van Krachtighuizen. De huismus ontbreekt

dieper het pos. in geheel.

Ringmus (34) : Komt voor in de terreingedeeltenwaar nog

wel bebouwingis, doch waar deze zeer ver uit elkaar

staat. Zo komt hij voor in de omgeving van enkele

boerderijtjesin het bos en langs de bosrand in Krachtig-
huizen.

Spreeuw (65) : Wordt aangetroffenin de omgeving van de

bosweidenen bij de bebouwing. Is in het eigenlijke bos

niet te vinden. Specifiek in de randgebieden,vooral als

er weiden of grazige plaatsenaanwezig zijn. Grootste

dichthedenin het terrein ten zuiden van de Garderense-
weg.

Kauw (16) : Vooral aangetroffenin de loofbosgedeeltenen

in loofbomen aanwezig langs zandwegen.Er wordt dan als

nestgelegenheidgebruik gemaakt van natuurlijke holtes,

dan wel oude spechtenholen.
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Zwarte kraai (9) : Schaarsebroedvogel in et bosgebied.

Zowel ten noordenals ten zuiden van de Garderenseweg

aangetroffen.Alle keren in vrij ontoeg nkelijk terrein.

Ekster (26) : Ala oroedvogelvooral aan te treffen in de

bosgedeeltengrenzendaan heideveldjes n akkerland.

In het eigenlijke bos niet waargenomen.Bereikt zijn

grootste dichtheid ten zuiden van de Ga derenseweg.

Vlaamse gaai ( 56) : Komt vooral in de gem

1
ngde loof- en

naaldboagedeeltenvoor. Ook de delen wa r :ikehakhout

voorkomt zijn erg in trek. De dichtheid in zuivere

naaldhoutgedeeltenliggen erg laag, mee tal ontbreekt

de vlaamse gaai daar als broedvogel geh el.

In de broedtijd gedraagtde vlaamse ｧ ｡ ｡ ｾ zich zeer

onopvallend.Buiten deze periode kunnen soms groepen

van vele tientallen exemplarenworden a ngetroffen.
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VELDWAARNEMINGEM 4

ｾＢＮ ｕｾｾＢＢＧＺＢＧＢ
Planten langs ｾ spoorl1jntje Amerefoort- ＼ ［ ｩ ｪ Ｎ ｾ ｾ Ｎ Ｂ Ｎ Ｎ Ｚ Ｇ Ｇ ｾ Ｚ Ｚ ＾ Ｇ ｾ ［ ｜

Rb...... ｦＧｾｾｾＺＹｾＺＮＺＺＺ［Ｚｾ ｾＮｾＺＺ［ｾｲ＼Ｍｌ ........g. Ｎ ｾ Ｎ ［
Wilde reseda(Resedalutea), Middelste ganzerik (Poten-
tilla intermedia), Gele honingklaver (Melilotue altissi-
mus), Witte honingklaver (M. albus), Liggende klever (Trifolium eam-
pestre),Groot kaasjeskruid(Malva sylvestris), Kleverig kruiskruid
(SeneeioViseosus), IJle dravik (Bromus sterilis).

b. Ter hoogte van Dorrestein (Amersfoort) nabij de autosnelwegR 28,
14-VI-1974, waarn. W. Knol.

Avondkoekoeksbloem(Melandrium album), Eénjarigehartbloem (Scleraft-
thus &nnuue), VijfVingerkruid (Potentilla reptans),Witte honingkla-
ver (Melilotus albus), Heggewikke (Vivia sepium), Guigelheil(Anagal-
lis arvensis),Middelst vergeetmenietje(Myosotis arveneis),Krom-
hals (Lyeopsie arvensis),Koningskaars (Verbaaeumthapsiforme),Wil-
de kaardebol (Dipsacuefullonum), Jacobskruiskruid(Seneeio jaeobaea).

o. Roggeakkersaan beide zijden Ｌ ｾ deze spoorlijn ten zuiden van de
autosnelwegR 28 (Leusden),waarn. W. Knol. 28-vr-1974.

Bij de twee volgende lijstjes gaat het niet zo zeer om de planten-
soortenzelf, als wel om een voorbeeldvan hoe ti jk aan hogere plan-
ten zulke akkertjes (op oude eng-grond) kunllen zi jn. Op de ene akker
werden 26 soorten, op de andere8 soortenhogere plantenaangetroffenr
- Schapezux:ing(Rumex aoetoeella).Zwaluwtong (Polygonum eonvolvulus),

Viltige duizendknoop(P. lapathifolium), Perzikkruid (P. persicaria),
Varkensgras(P. evioulare), Melganzevoet(ChenopodiumalbUlll) , Vogel-
muur (Stellaria media), Spurrie (Spergula ｡ ｲ ｶ ･ ｾ ｩ ｳ Ｉ Ｌ Gewoneklaproos
(Papaverrhoeas),Kleine klaproos (P. dubium), Herderstasje(Capsel-
la bursa-pastoris),Akkerviooltje (Viola arvensis),Smalbladigewik-
ke (Vicia sativaangustifolia), Voederwikke (V. a. sstiva), Reigers-
bek (Erodium cieutarium), Middelst vergeetmenietje(Myosotis ervensis),
Kromhals (Lyeopsie arvensis),Velderep.'ijs (Veronica ervensis), Dauw-
netel (Galeopsisspeciosa),Gewone hennepnetel(G. tetrahit), Boeren-
wormkruid (Tanacetumvulgare), Korenbloem (Centaureaeyanus),Dui-
zendblad(Aehillea millefolium), Eohte kamille (Matricaria recutita),
Akkerkool (Lapsanaeolllllll1Dis), Windhalm (Apera spioa.-venti).

- Ringelwikke (Vioia hirsuta), Voederwikke (V. 8. sativa), Middelst
vergeetmenietje(M. arvensis),Gespletenhennepnetel(G. bifida),
Eohte kamille (M. recutita), Korenbloem (C. ｯ ｹ ｾ ｾ ｵ ｳ Ｉ Ｌ Duist (Alope-
ourus =yoBuroides) en langs de rand van de akker Boskruiäkruid (Se-
neeio sylvaticus).
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PlantelUloorten,e...onden.!!! ｾ lstein (Amersfoort).

a. Open, plaatselijk ｭ ｩ ｾ of meer ruderaal ｾ rrain aan de Dorre-
steilUle vegjDorreetenae steeg, ?Q-VIII- 974, vaam. E:bbe de
Boer.

Kleine brandnetel(Urtioól urene), Varkensgrae(Polygonumaviculare),
Vogelmuur (Stellaria media), Akkerviooltj (Viola arvelUlis), St. Jans-
kruid (Hypericum perfora..;um),Bosbraam(Rubus fructicosus coll.), Vo-
gelkers (Prunus padus),}Irell (Sarothamnusvu:tgaris), Kleine klaver
(Trifolium dubium), Liggunde klaver (T. campllstre), Rode klaver (T.
pratelUle), Herderstasje(Capeellabursa-paetoris),L.ardbei (Fragaria '
elatiae), Tormentil (Pot(lntilla tormentilla) Ringelvikke (Vicia hir-
suta), Lathyrusvikke (V. lathyroides), ｗ ｩ ｬ ｧ ･ ｾ ｯ ｯ ｳ ｪ ･ (Epilobium angus-
tifolium), Robertskruid (Geranium robertian ), Guichelheil (Anagallis
arvensis),Voorjaars vergeetmenietje(MYosot a striota), Kromhals (An-
chusaarvensis),Zwarte nach sohade (Solanum nigrum), Smalle weegbree
(Plantagolanceolata),Grote weegbree(P. ma or), Zandblauwtje (Jasi-
one montana), Grasklokje (Campanularotundif lia), Canadesefijnstraai
(Erigeron canadensis),Knopkruid (Galinsoga arviflora), Valse kamil-
le (Anthemis arvensis),Duizendblad (Aohille millefolium), Bijvoet
(Alsem vulgaris), Jacobskruiskruid(Seneoio "aaobaea),Kruldistel (Car--
duus criapus), Speerdistel(Cirsium lanceolaurn), Leeuwetand(Leon-
todon autumnalis),GroeD streepzaad(Crapis irens), Muizenoor (Hiera-
cium piloselia).

b. Restantvan de eikenhakhoutbosjesaan de Dorr3steins8steeg, 28-
VIII-1974, waam. Ebbe de Boer.

3 ex. Bosdroogbloem(Gnafhalium sylvaticum), 2 ex. Salomonszegel(Po-
lygonatum multiflorum), plaatselijk veel Dal 'd (Maianthel!lUlll bifo-
lium), enkele ex. Lelietje-van dalen (Convallariamajalis) en 1 ex.
Breedbladigewespenorchis(Epipactis hellebOfine). Verder algemeen
voorkomend. Berk (Betula pendula), Zomereik QuereuB robur), Grote
｢ ｲ ｡ ｮ ､ ｮ ｾ ｴ ･ ｬ (Urtica d ｯｩＺｾＩＬ ｚｷ｡ｬｵｷｳｴ｡｡ｾ (Po jgonum convolvulus), Per-
zikkruid (P. persioaria),Brave Hentlrik (Cne opodium bonus-henricus),
Vogelmuur (Stellaria media), Akkerhoombl em (Ceraatiumarvense),
Soherpeboterbloem(Ranunculusacria), Gewontraket(Sisymbrium offi-
cinale), St. Janskruid (Hypericum perforatum , lotuurpoper (Sedurnacre).
Framboos(Rubus idaeus),Braam (R. ｾ ｲ ｵ ｣ ｴ ｩ ｣ ｯ ｳ 0011.), Lijsterbes (Sor-
bus auouparia),Vogelkers (Prunus padus).Br '" (Sarothamnusvulgaris),
Witte klaver (Trifolium repens), Rode klaver (T. pratense),Wilgenroos-
je (Epilobium angustifolium), Springzaad(Impetieosnoli-tangere),
Sporkenhout(Frangul,. alnus), Zevenblad (Aegopodium podagraria), Wede-
rik (Lysimachia vulgaris), Struikheide (CalltmS vulgarie), Zwarte
nachtschade(Solanumoigrum), VllUlleeuvebek (Linarta vulgaris), Helm-
kruid (Scrophularianodosa),Hengel (lIlelamPYl"UlD pratense), Hondsdraf
(Glechomahederaoea),Gewone hennepnetel(Gateopaistetrahit), Smalle
weegbree(Plantagolanceolata),Grote weegbrfe (P. major), Liggend wal-
stro (Ga11umhercynicum), Kamperfoelie (Loni era periclYJllenum), Gras-
klokje (Campanularotundifolia), Knopkruid ( alinsogaparviflora), Val-
se kamille (Anthemis nrvensis).Eijvoet (Art misia vulgaris), Klein
kruiskruid (Seneciovulgario), Jacobskrulsk d (S. !acobaea),Akker-
distel (Circium arvsnse).Le..ＬＬＭｾｴＺＺｬＧＬ｜ｴｬ (Lllonto on autumnalie), Paarde-
bloe!:l ＨｔＡ｜ｲ｡ｸａｾＢＭ ＧＺＣｾＧｾＧＧＧ ..1..).
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Moeraswolfsklauw(Lycopodium inundatum)-AMERSFOORTI2-VIII-1974, vochtig ter-
rein begrensddoor Verdhtraat,Weberstraaten R 28, wijk Randenbroek(W.
Knol) •

Bospaardestaart(Equisetumsylvatioum)-SOESTI 1974, talrijk ｯ ｾ enkele plaat-
sen in hakhoutwal langs Hilhorstweg (S. de Hoog).

Koningsvaren(Osmundaregalis)-PUTTENI zomer 1973 gevondenbij Renselaar.An-
dere vindplaatsenwaren reedsbekenduit POTTEN! De Hoef (G. Dirkse), NIJ-
KERKI omgeving van Driedorp (F. Berendse),HOEVELAlCEN, Hoevelakerboscht
(zie Te Velde (3).32, 35). Voorts gevondenin AXERSFOORT, 1968/1974in het
Schothorsterbosch,Hoogland en in 1968 in hakhoutsingellange de Wolfhaar-
seweg (thansReiniersteeggenaamd),Hoogland (Mevr. G.M. van Laar en V. van
Laar), MAAIlN! 1973 en 1974, 1 pol in diepe beschaduwdegreppel langs hout-
wal aan de westzijde van de Dwarswegnabij boerderij De Birk (H. Bick).
Wie kent nog anderevindplaatsen?

Groot glaskruid (Parietariaoffic1nalis)-AMERSFOORT! 15-VI-1974 op gracht-
muur bij de ｋ ｯ ｾ ｰ ･ ｬ ｰ ｯ ｯ ｲ ｴ Ｌ binnenstad(W. Knol).

Meelbes (Sorbus aria)-WOUDENBERGI 3-VI-1974, enkele juv. ex. in oostelijk ta-
lud van het Valleikanaal, even ten zuiden van de Broekerbrug.Waarsohijn-
lijk nakomelingenvan aangeplantebomen (R. Biok).

Gaspeldoorn(Ulex europeeus)-LEUSDENIＱＹＷＲＯｾＹＷＴＬ 1 ex. in de.bermtussende
R 28 en de Dodeweg, halverwegeDe ｈ･ｲｴ･ｫｯｾ en Don Bosco (H. Boon).

Breedbladigelathyrus (Lathyrus latifolius)-AMERSFOORT, 15-VI-1974, aan de
Bloemendalsestraat,binnenstad(W. Knol).

Gewone vle3Seltjesbloem(Polygala vulgaris)-PUTTENI
1974, omgeving van Groot Gerven en bij de Kruis-
haarseheHeide, BARNEVELD! 1974, Woudweg bij
Voorthuizen. In deze gemeentewas de soort reeds
eerdergevonden .iri het sohraallandDe Bunt, zie
Te Velde (1), 13, 14 (F. Berendse)

Amsinckia (Amsinckia cf. menziesii)-AMERSFOORT.VI-
1974, 1 ex. naasthet fietspad van de Kapelweg
naar de jeugdherberg(E. de Boer).

Doornappel (Datura stramonium)-LEUSDEN! 1974, 1 'ex.
in weiland langs de spoorsloota.hter privé-ge-
deelte van het Lockhorsterbosch(W. de Lange).

Vetblad (PiJl8Uicula vulgarill )-LEUSDEN. kwam tussen1942
en 1946 voor langa ven aan de noordzijde van de Li-
niedijk bij Asschat, ter linker zijde van de Asschat-
terweg (med. P. Mulders).

Bergvlier (Sambucusracemosa)-AMERSFOORTIaanvulling op Te Velde (3),1. Vol-
gens FLORISTENCLUB GELDERSE VALLEI, 1971 (zie Gorteria ｾ Ｌ ,43) vindt men
de Bergvlier vooral bij spreeuwenslaapplaatsen.Op,17-VIII-1974kon ｷ Ｐ Ｑ ｾ ･ ｮ

vastgestelddat ook de vindplaatsZielhorst ouder een spreeuwenelaapplaats
is gelegen.BARNEVELDI 1974, verscheideneex. langs de Zelderseweg,oa.
100 Ol ten noordenvan de Viersprong, Terschuur (F. Berendse),MAARN! 1973,
6 adulte ex. op het landgoed 't stort, direkt achterhet linker ｫ ｬ ｡ ｰ ｨ ･ ｾ

tegenoverhet voormalige NS-atation, Maarn en 1 ex. in het gemeentebosje
tussenKapelweg en Vossenlaan,naastKapelweg 62 (H. Biok), LEERSUM, 17-
V-1973, enkele adulte ex. (fruct.) in de ondergroeivan oude Larix-aan-

plant even ten zuiden van de boerderij De Ginkel n.an de Haan/eg (H. Biok).

Oranje havikskruid (Hieracium aurantiaoum)-AMERSFOORTI2-VIII-1974, voohtig
terrein begrensddoor Verdistraat,Weberstraaten n 28 (W. Knol).
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16-VIl1-1974, 2
Heiligenberger-

74, vochtig terrein be-
jk Randenbroek(W. Knol).

74, aan de Zuidsingel, bin-

Dwergbies (Scirpus setaceus)-AMERSFOORTI2-V111-1
grensddoor Verdistraat,Weberstraaten R 28,

Langbaardgrae(Vulpia myuros)-AMERSFOORT.15-VI-1
nenstad(W. Knol).

Breedbladigewespenorchis(Epipactis helleborine) AMERSFOORTI
bloeiendeex. langs slootkant Gem. kwekerij Gr ot Randijk,
weg 144 (V. van,Laar).

:J,
Dieren op het landgoedPijnenburg (Soest).

gede lte van artikel:
B NG, Roland, 1974.
Het andgoedPijnenburgen de
recr atie.
Het arool Jd (9178). 9
vrij eg 13 december1974.

ZOOGDIERENI

TT. Slaagseweg,Hoogland

etroffen op perceelMeent-
am), SOEST. 31-VI11-1974,

op plantenkwekerijaan
de overgangin de spoor.. ,

Eekhoorn (Sciurus vulgaris)-BAARNI werd in tuinen in het oentrum van Baarn
(achterde Stationsweg)tot omstreeks1967 ger geld waargenomen.Sinds-
dien verdwenen(mE!d. mej. Dragtll SCHERPENZEEL in 1973 voor 't eerst
sedert jaren waargenomenachterboerderij Witt nberg, ook in 1974 hier 1
ex. (W. Resing), 1974 1 ex. in de New YorKse b sjes (J. Lagerwey, med. W.
Reaing)•

Dwergmuis (Micromys minntus)-EF.MRESIgeregelda"
weg 115a, Eemnes,Noordpolder te Veen (C. van
neatje met nog blinde, naakte jongen in kweekb
de zuidkant van de Peterv. d. ｾ ｲ ･ ••8nweg nabi
weg Amersfoort-Hilversum(B. van Wijk).

Hermelijn (Muatela erminea)-AMERSFOORTI11-1974,
(G. van Bekkum, med.).

Wezel (Mustela nivalis)-AMERSFOORTI X11-1973, 1 e • dood gevondenbij garage
van Kooij, nieuwbouwwijk Schothorat,31-X11-1 73, 1 ex. waargenomentus-
Ben kwekerij Bosman (Bunschoterstraat)en gar e Van Kooij (G. van Bekkum).
SOEST. 31-VI11-1974, 1 ex. op plantenkwekerij an de zuidkant van de Pe-
ter v. d. Breemenwegnabij de overgangin de s orweg Amersfoort-Hilver-
sum (E. van Wijk), HOEVELAKEN. V111-1973, 1 ex verkeersslachtofferop de
Weldammoriaanter hoogte van Groot Veenhuis (G Dirkse).

Bunzing (Putorius ｰ ｵ ｴ ｯ ｲ ｩ ｵ ｳ Ｉ Ｍ ａ ｾ ｭ ｒ ｓ ｆ ｏ ｏ ｒ ｔ Ｎ 24-V111-1 74, 1 ex. op De Schans,
15-V111-1974, 1 ex. dood bij Hoogland, KORVEL! • 23-VI11 en 16-IX-1974,
1 ex. dood bij Hoevelaken(G. van Bekkum).

VOGELSI

Roodkeelduikerｾ ｎ ｉ ｊ ｋ ｅ ｒ ｋ ｉ 6-XI-1974, 1 ex. op h tEemmeer,dicht onder de
Veen- en Veldendijk (W. Loode).
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Roordomp-NIJKERK: 1973, in het voorjaar regelmatighoren roepen in rietmoeD8s
in het westelijk deel van de Polder Arkemheen.Broedgeval?(A. van Essen,
mede F. Berendse),LEUSDEN: 2-11-1974, 1 ex. Schoolsteeg,overvliegendin
z.o. richting (C.J.N., mede W. Knol).

Rietgans-BLARICUM: 24-111-1974, ca 40 ex. langs het Eemmeer,Oostermeentter
hoogte van de Wakkerendijk (Mevr. T. Loode, W. Loode en E. Loode).

Brandgans-BLARICUM: 27-111-1973, ca. 37 ex. langs het Eemmeer,Oostermeent
ter hoogte van de Wakkerendijk (W. Loode en T. Janssen).

Wouw-BLARICtn4: 24-111-1974, 1 ex. rustig, laag overvliegend,soms zwevend,
langs de kust van het Eemmeerter hoogte van de Wakkerendijk (Mevr. T. Loo-
de, W. Loode en E. Loode).

Visarend-LEUSDEN/BARNEVELD: 22-1X-1974, 1 ex. vissend tussenStoutenburgen
Terschuur (F. Berendse).

Sperwer-EEMNES:4-XI-1973, 1 ex. bij gemaal aan de ｇ ｯ ｯ ｾ ｲ ｳ ｧ ｲ ｡ ｣ ｨ ｴ Ｈ ｍ ｾ ｶ ｲ Ｎ T.
Loode, W. Loode en G. Dirkse), SPAKENBURG/NIJKERK: 6-XI-1974, 2 keer 1 ex.
waargenomenlangs de Veen- en Veldendijk (W. Loode), AMERSFOORT: 24-V-1973 ,
1 paartjeboven Birkhoven, zie ook Te Velde (1):16 (1'1. Loode), 1II-1974.J.1.
dood ex. bij boerderij Hilhorst, Hoogland, 111-1974, 1 dood ex. bij boer-
derij Keizer, Langeoord, LEUSDEN: 1974, 1 succesvolbroedgeval landgoed
Den Treek-Henschoten(G. van Bekkum).

ｈ ｡ ｶ ｩ ｫ Ｍ ｕ ｔ ｒ ｝ ｾ ｃ ｈ ｔ ｓ ｅ HEUVELRUG: 1974, 1 mislukt broedgeval.Reedsbij de eerste
aanwezigheidvan de vogels op de horst kon worden vastgesteld,dat de nest-
boom werd teklommen. De schors toonde de diepe sporenvan klimijzers (G.
van Bekkum).

ｂ ｵ ｩ ｺ ･ ｲ ､ Ｍ ａ ｾ ｲ ･ ｒ ｓ ｆ ｏ ｏ ｒ ｔ Ｚ 3-11-1973, 2 ex. bij Amersfoort, 24-11-1974, 2 ex. Koe-
dijkerweg, LEUSDEN: 26-1-1974, 2 ex. Groot Zandbrink, 2-111-1974, 2 ex. bij
Stoutenburg,3-111-1974, 2 ex. bij Hotel Den Treek, 16-11-1974en 24-11-
1974, resp. 2 en 4 ex. landgoedDe Boom, 2-11-1974, 3 ex. Schoolsteeg(C.J.
N., opgave W. Knol), 7-IV-1974, 2 ex. circelendboven Lockhorsterbosch/
privégedeelte(W. de Lange), ｗ ｏ ｕ ｄ ｾ ｭ ｅ ｒ ｇ Ｚ 3-11-1974, 2 ex. bij Woudenbergen
2 ex. Voskuilen (W. Knol), UTRECHTSE HEUVELRUG: 1974, 2 bezettehorsten.
Van het eerstebroedgevalvlogen 3 jongen uit, het tweede broedgevalwerd
verstoorddoor het rooien van bomen in de onmiddelijke omgeving VRn de
nesthoom (G. van Bekkum), ｾＱＺ 7-IV-1974, ca. 19.50 uur, 1 ex. op ge-
ringe hoogte overvliegendin n.o. richting boven de bebouwdekom bij Plat-
tenberg (U. Bick), NIJKERK: 3-11-1974, 3 ex. bij Nijkerk, 23-11-1974, 1 ex.
AppelscheHeide en 5 ex. bij Kruishaar, BARNEVELD: 22-XII-1973, 2 ex. en
9-111-1974, 4 ex. landgoedErica (C.J.N., opgave W. Knol).

Boomvalk-UTRECHTSE!fNUVELRUG: 1974, 1 paartjebaltsendin omgeving van nest,
LANDGOED DEN TREEK-HENSCHOTEN: 1974, 1 paartje waargenomen(G. van Bekkum).

Smelleken-AMERSFOORT:28-XII-1973, 1 ex. jagend over de Schans (G.van Fekkum).

Patrijs-AMERSFOORT: 29-XII-1973, 8 ex. bij de spoorlijn nabij de Hoefseweg,
Hoogland (G. van Bekkum).

Waterral-EEMNES: 4-XI-1973, 1 ex. bij waai nabij gemaal aan de Eemnesservaart
(Mevr. T. Loode, W. Loode en G. Dirkse), AMERSFOORT: XII-1973/11-1974, 1 ex
voedselzoekendop het grastalud van het Valleikanaalbij de brug Van ｒ｡ｮ､ｾ

wijcklaan (G. van Bekkum).

Bokje-EEMNES: 4-XI-1973, 1 ex. in Eempolderbij Eemnes (Mevr. T. Loode, W.
Loode en G. Dirkse).

Witgatje-NIJKERK: 6-XI-1974, 2 ex. langs de Zeedijk ten oostenvan ｎ ｩ ｪ ｫ ･ ｲ ｫ ･ ｲ ｾ

haven (W. Loode).

Kemphaan-PUTTEN:28-x-1973, 9 ex. IJsselmeerkustbij Nulde (W. en M. Loode).
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Coelhoret (Werkgroep
(G. van Beklcum), LEUS-

orsterbosoh(W. de

ｾ ｆ ｏ ｏ ｒ Ｇ ｬ Ｇ Ｑ 2-XU-1913, 1 ex. Sohothorshrbosch,Hoogland en 1 11%.

De Sohans,4-XII-1974, 4 ex. bosrand1'inetUIII lIos rirkhonn (G. van Bekkum).

Zwarte at.rn-BUHSCHOTXNI 1-IX-1974, voortdurendeｴ ｲ ｳ ｾ lange de kust van het
Eemmaerin oostelijke riohting ter hoogte van de emmond en de Maatpolder.
Ollllltrsekll 13.00 uur passeerdenenige honderden_e ., alle in herfstkleed
(M.vr. ﾷ ｇ ｾ ｍ Ｎ van Laar, V. van Laar).

IJsvogel:'AOIlSFOORTI 1974, broedgevalop het landgoe
On.twi1ckeling Eemland),,,12-X-1974,1 ex. De Soha
DEN: 4-VIII-1974 1 ex. spoorslootgrenzendaan ｉ ｾ

Lange)•

1!2.P-AXERSFOORT,9-VI-1974, 1- ex. De Schans (waarn. • Kuis,
med. G. van 1l.1ckUIII).

Zwarte speoht-LEUSDER!29-IX-1974, 1 vr. Lockhorsterbosoh
(UtrechtsohLandsohap) (W. d. Lange), 1974, 2 sucoesvol-
le broedselslandgoedDen Treek-Hensohoten(G. van llek-
Icum)•

HoeveleJcerbos,
Kleine bonte speoht-HOEVELAKENI 1974, 1 suooesvol｢ ｾ ･ ､ ｧ ･ Ｍ ｾ

val, BARNEVELDI 1974, 1 Mnn. en 1 vr. aan de Kolweg bij,
Tersohuur,waarschijnlijk broedgeval(G. van ｂ ･ ｾ Ｉ Ｎ

Grote lijster-AMERSFOORTI 16-VI-1974, 1 ex. met ｶ ｯ ｾ ｾ ｾ ｬ in de snavel op het-
ｾ ｡ ｺ ｯ ｮ van grondbedrijf Smink, hoek Sohothorsterl njHoefseweg,Hoogland
(Mevr. G.M. van Laar, V. van Laar).

ｒ ｯ ｯ ､ ｢ ｯ ｲ ｾ ｴ ｴ ｡ ｰ ｵ ｩ ｴ Ｍ ｓ ｏ ｅ ｓ ｔ Ａ 21-V-1973, 1 paartje dat twee vliegvlugge jongen
voerdebij de spoorwegovergangin de weg naar de Grote Melm (W.- Loode).

Bosrietzanger-SOEST!1 Zingend ex. in ruigte langs de spoordijk bij de spoor-
wegovergangnaar de Grote Melm (W. Loode). •

Bonte vliegenvanger-XAARX: 13-V-1973, 1 broedgeval ｩ ｾ nestkaetin geboom-
te_ langs de spoordijk Utreoht-Arnhembij Tuindorpweg81 (H. Bick).

Nachtegaal-LEUSDElll 29-V-1974, 4 zingende ｭ ｡ ｮ ｮ ･ ｴ ｪ ｾ ｳ in de Sohoolsteegbos-
jes (11. de Lange" WOUDENBERGI 9-V-1913, ca 10.30 uur, 1 zingend 1II8.DII.

op bet oostelijk talud van de spoordijk Amersfoo -Rhenennabij Groot
Oudenhorst(H •. Biok).

X..ep-MAAlUh 24-VI-1973, tussen12.00 ell 14.00 uur, 1 zingend mannetje in ge-
boomte langs de-spoordijkUtrecht-Arnhembij de ndorpweg 61. Vergelijk
ALLEIJN c.s., 1971. Avifauna van Midden-Nederlan, p. 473 (H. Biok).

Putter-AIIERSFOORTI 20-I-1974, 9 ex. bij de zandsfgrBjvingop de Vlasakkers,
10-II-1974, 8 ex. IndustrieterreinAmersfoort (G.I van llekkum) , 23-x-1974,
6 ex. op Akkerdistels in weiland/ruigte tussende Kooperweteringen de
Koopersingel (Mevr. G.M. van Laar).

Goudvink-AMERSFOORT: 8-XII-1974, 2 ex. in achtertui llankastraat(H. Boon),
LEUSDENI 1972, 1973 en 1974, jaarlijks 4 à 5 territoria in een aanplant
van 1i 1 3 m ho e sparrenmet veel tu&sengroei ｯ ｾ een gebied van oa 150
1112 in de oll\geving van de Tankwerkplaats('P'. de Wiilde, med. L. Spier).

REPTIELENI :h
Hazelworm-LEUSDENI 12-V-1974, 1 ex. dood op de Loo rstervegbij de spoor-

wegovergang(11. de Lange" MAARNI 19-VIII-1973, c 14.00 uur, 1 adult ex.
zonnendin ｴ ｵ ｩ ｮ Ｇ ｾ ｡ ｺ ｡ ｮ ｴ ･ ｮ ｬ ｡ ｡ ｮ 20, nieuwbouwwijk M (H. Biok).

Levendbarendehagedis (Laoerta vivipara)-LEUSDENI ｾ ｟ Ｑ Ｙ Ｗ Ｔ Ｇ 6 adulte en 21 -
juv. ex. ｴ ･ ｲ ｲ ･ ｩ ｾ ｬ ｪ ･ Ingeborg, Den Treek (W. d. te).

Ringslane{Natrix natrix)-LEUSDENI 7-IV-1974, 1 ex. L okhoreterbosch(priv'-
gedeelte) (W. de Lange).
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Adder (Vipera berus)-LEUSDEN/WOUDENBERGItot 1947 werd de Adder geregeld
waargenomenom het Treekermeertje.Aangeziencp deze plaats nadien geen
Adders meer werden gezien, nam men aan dat hij daar was uitgestorven.In
1953 of in 1954 werden 8 ex., afkomstig uit Havelte, uitgezet, maar deze
dieren werden niet terug gezien (waarn. en med. P. Mulders). RENSWOUDE:
3-VI-1973, 1 adult ex., ca 60 cm lang, in oeverzonevan het plasje aan de
zuidzijde van het vochtige heideveldjebij Groot-Wagensveld(waarn. E. en
M. Arnolds, med. F. van Ommen), ｱｾ jachtopzienervan dit terrein schoot in
1973 4 ex. op het heideveldjedood (med. F. van Ommen). Geen rooskleurig
ｶ ｯ ｯ ｲ ｵ ｩ ｴ ｺ ｩ ｣ ｨ ｾ voor de Adders ｾ ｰ deze, wellicht laatstevindplaats ｩ ｾ de
provincie UtrechtI NIJKERK: 1956 of 1957, 1 ex. op vochtig heideveldje
ten zuidoostenvan 't Woud, Appe'l (P. Mulders). lie kent nog anderevind-
plaatsenvan de Adder?

VISSEN:

Snoek (Esox lucius)-LEUSDEN: 28-IV-1974, 1 ex., ca 50 cm lang en 1 ex., ca
20 cm lang, in ｶ ｩ ｪ ｶ ｾ ｲ ｴ ｪ ･ op landgoedDe B09m (W. de Lange).

Grote modderkruiper Ｈ ｍ ｩ ｳ ｧ ｵ ｲ ｮ ｵ ｳ ｟ ｦ ｯ ｳ ｳ ｩ ｬ ｩ ｳ Ｉ Ｍ ｅ ｅ ｾ ｭ ｅ ｓ ｩ eind-II-1974, 1 ex. in Gloot
langs perceelMeentweg 115a, Noordpolderte Veen, Eemnes (C. van Dam),
AMERSFOORT: kwam in de jaren 1942/1944algemeenvoor in slootje met stro-
mend water langs de Driftakkerweg, nabij de boerderij van Maas de Ruyter.
Tegenwoordigligt hier de Weqerstraat(wijk Randenbrgek)(P. Mulders).

INSEKTEN:

Gele weidemier (Lasius flavus)-MAARNI 4/21-V-1973, nest, ingegravenonder tri-
plex plankje nabij kleine vuilstort in voormalig perceeltjecultuurland,
dat met Eik en Berk dichtgroeit, achterPlattenbergnabij de autosnelweg
Utrecht-Arnhem (H. Bick).

VERZOEK _OM MEDEWERKING

De kaartenen rapportendie de uitbreidingsplannenvan de ge-
meente Leusdenillustreren tonen en vermeldensedert enige ja-
ren een verbindingswegtussenAmersfoort (Heiligenbergerweg)
en Leusden-e (Centrumweg).Een gedeeltevan deze weg (aanslui-
tende op de Noorderinslag) is inmiddels gerealiseerd.Dit ge-
､ ･ ･ ｾ ｴ ･ en het nog aan te leggen gedeeltedoorsnijdenhet ｬ ｡ ｮ ､ ｾ

schappelijkzo mooie, geleidelijk oplopendeovergangsgebied
van de weiden ten oosten van de Heiligenbergerbeeknaar de
UtrechtseHeuvelrug (Locldlorsterbosch).Over dit gebied, waar-
in bijzonderegradiëntsituatieskunnen worden verwacht, zijn
slechtsweinig natuurwetenschappelijkegegevensbekend. Gezien
de onzekeret'oekomst-is het echter gewenst-dat dergeliJkege-
gevens wél ter beschikkingzijn. De heerF. van Ommen heeft·
daaromhet voornemenom voor het komende jaar een inventari-
satie-onderzoekin het ｷ ･ ｩ ､ ･ ｾ en bosgebiedin en om Lockhorst
te organiseren.Hierbij wordt o.a. gedachtaan een inventa-
risatie van mossen, hogere planten, zoogdieren,vogels, rep-
tielen, amfibieën en vissen. Zij, die belangstellinghebben
voor deelnameaan deze inventarisatiekunnen zich in verbin-
ding stellen met: F. van Ommen,

Staatsbosbeheer,Natuur- en land-
ｳ ｣ ｨ ｡ ｾ ｳ ｢ ･ ｳ ｣ ｨ ･ ｲ ｭ ｩ ｮ ｧ ｳ ｡ ｡ ｮ ｧ ･ ｬ ･ ｧ ･ ｮ ｨ ･ ､ ･ ｮ Ｌ

Woudenbergseweg39,AUSTERLITZ,
tel. 03439-441 en 641 of
(privé) Lothariusstraat17,
WIJK BIJ DUURSTEDE,
tel. 03435-2104.
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Verslag van de vergadering, gehoudenop 1 novemb r

1974

adressen.ver-
·f

vergadering

or F. Berendse,
in totaal 12

svergadering
e jaar geinven-
lan.

ｾ Ｎ Het ornithologischveldwerk, georganiseerdd
, ｶ･ｲｬｾ･ｰ ln 1974 redelijk naar wens. Er werde

ｾ km hokken geinventariseerd.Op de voorjaa
zal besprokenworden welke hokken in het volgen
tariseerdzullen worden. F. Berendsemaakt een

2. Opeping

1. G. Dirkse fungeerdevoor deze avond als voor itter.

De convocatie werd aan ｲ ｾ ｩ ｭ dertig yerBohillende

zonden. Er werden;geen afzeggingenontvangen.

werd bijgewoond.door ruim twintig mensen.

4. Het vogelverslagis nog verre van voltooid. ier mensenwer-
ken eraan. Zij hopen voor het telseizoenvan 1975 begint de
copy klaar te hebben.

5. De 'redactie van Te Velde zal bestaanuit 3 m
ter,' V.' van'Laar en H. Sanders.V. van Laar
inhoud en is secretaris,terwijl W. van Deve

de technischezaken behartigen.Er is voor 1975

n: W. van Deven-
lldigeert de
ter·en H. Sanders
geen copygebrek.

6. Door de verdubbeldepapierprijzermoeten we
verhogen tot tien gulden (f 10,- per jaar).

e contributie

7. Samenwerkingmet dll werkgroep Ontwikkeling E mland ligt in
het verschiet.

ｾ

8. Aan de redacteurenwordt verzocht de binnenk mende veldwaar-
ｮ ･ ｭ ｩ ｮ ｧ ｾ ｮ kritischer te beschouwendan tot nu toe gedaanwerd.

'.

9. Sluiting.

De voorjaarsvergaderingzal gehoudenwordenpvrijdag
21 ｦ ･ ｢ ｲ ｵ ｡ ｾ ｩ Ｇ Ｑ Ｙ Ｗ Ｕ om 20.00 uur te Amersfoort. Convocatie
volgt.

. :. . ,
de secretaris

. I"
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