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LANDGOED SCHOTHORST.
VERSLAG OVER VIJF JAAR

NATUURBEHEER

door

V. van Laar

en

L. Boon

Suenvatting

eeschrevenworden de natuurlijke ontwikkelingen die in de periode 1979-1985
hebben plaatsgevondenop twee percelen voormalige landbouwgrond,gelegen op het
LandgoedSchothorstbij Hoogland. De oiddengedeeltenvan deze terreinen bestaan
uit (ingezaaid) grasland, die op het ogenblik nauwelijks floristische variatie
vertonen. De ｶ･ｲｷｾ｣ｨｴｩｮｧ is dat het nog ca. tien jaar zal duren voordat de aan-
wezige abiotischeverschillen in de bode. zich lullen uiten in de floristische
s3lenstelling.

In tegenstellingtot de centraLe delen bestondende 5-10 I brede randen van
deze terreinen aanvankelijk uit open grond (stoppelveld van voormalige laîs-
akkers). Hier vestigde zich een natuurlijke begroeiing van soorten die ken.er-
kend zijn voor akkers en ruigten op gestoordegrond en die rijk is aan voedings-
stoffen. Vervolgens vestigde zich er een vegetatiedie meer kenlerkend is voor
boszomen en boslantels.

Oe ontwikkelingen van de fauna in de graslandenverliepen tot nu toe vrij
traag. Hier vestigdenzich als eerste zoogdierende Mol en de Haas en als in-
sectensoorten die van de .est van vee afhankelijk ZlJn. Oe fauna die in de
ruigte langs de greppels en bosrandenvoorkolt is echter veel soortenrijker;
er werden ten.inste zes soorten zoogdieren, twee soorten amfibieën, acht soorten
libellen en zestien soorten ､ ｡ ｧ ｶ ｬ ｩ ｾ ､ ･ ｲ ｳ vastgesteld.Vooral de dagvlinderfauna
vertoonde een spectaculaireontwikkeling, zowel wat betreft het aantal soorten
als het aantal individuen. De conclusie lijkt gerechtvaardigddat het in 1983
opgesteldebeheersplan,waarvan de uitgangspuntenzich richten op het verschra-
len van de bode. en het laten ontstaanvan een structuurrijke vegetatie door
liddel van laaien en begrazing, de effecten oproept (of nog zal oproepen) die
ervan verwacht worden.
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INLEIDING

Sinds een vijftal jaren wordt op het LaqdgoedSchothorstbij Hoog-
land door de eigenaresse(de gemeenteAmersfoort) een beheergevoerd
dat zich richt op de instandhoudingen verdereontwikkeling van zo
natuurlijk mogelijke levensgemeenschappen.Het doel hiervan is:

- het verbeterenvan de structureleopbquw van het bos, de bosran-
den en de aangrenzendegraslandenen in samenhanghiermee het
verhogenvan de diversiteit, ｷ ｡ ｡ ｲ ｯ ｮ ､ ･ ｾ het aantal soortenplan-
ten en dieren;

- het opdoen van ervaringenmet natuurbeheerstechniekenin gebieden
die in het verleden een intensief agrarischgebruik (zoals een
sterke bemesting, een hoge veebezettiIgen maïsteelt) hebbenge-
kend en deze ervaringentoe te passenop andereplaatsenin en
bij het landgoed. Hierbij wordt eigen ijk nagegaanin hoeverre de
in het opgesteldebeheersplan(Projee team Schothorst,1983) be-
schrevenbeheersmaatregelende effect n oproependie ervan ver-
wacht worden.

Om het bovengesteldedoel te bereikenwrden twee techniekentoe-
gepast, nl. het maaien en het afvoerenvan het maaisel van één der
graslandenalsmedevan de greppelrandenen gedeeltenvan de bosranden
en het laten begrazenvan graslanddoor ve . Het laatstegebeurdeaan-
vankelijk door middel van schapen,maar te gevolge van organisato-
rische problemendie hierbij ontstonden w rd beslotenom vsnaf 1984
met koeien verder te gaan.

Nu een en ander enige jaren "in bedrijf' is en er tevens stabili-
teit op het organisatorischevlak in zicht komt, leek het zinvol om de
balans op te maken, met name door na te gaan hoe de natuur zich langs
de greppel- en bosrandenheeft ontwikkeld. Hierbij zullen behalve de
planten ook enkele diergroepen,nl. de zoogdieren, de amfibieën, de
dagvlindersen de libellen nader worden be eken.

HET GEBIED·-----------1i----------

Het onderzochtegebied bestaatuit twee voormalige landbouwpercelen
(De Komhoek en De Beukhoek genaamd), die iq het oostelijk gedeeltevan
het LandgoedSchothorstzijn gelegen (figuur 1). Zij worden van elkaar

I
gescheidendoor een ca. 60 cm diepe en Ｒ Ｎ Ｓ ｾ m brede greppel'). Aan de
noord- en zuidzijde worden beide percelen egrensddoor opgaandloof-
bos, aan de westzijde door een greppel en rasland en aan de oostzijde
door een beukenlaan(De Rode Beukenlaan).Het terrein is gelegenop
een dekzandwelvingen loopt in noordelijke en zuidelijke richting
enigszinsaf (hoogten tussen2.20 en 3.0 ml+NAP). De bodem bestaatuit
een sterk lemige, matig dikke teelaarde-laagop zwak tot sterk lemig
fijn zand (hydroeerdgrond).De gemiddeld h10gstegrondwaterstandis er

') Deze greppel valt grotendeelssamenmet kaartbladcoördinaat155,
zodat het gebied in twee atlasblokken, 1. 32-23 (154x465) en
32-24 (155x465) is gelegen (vgl. Invent ｾ ｩ ｳ ｡ ｴ ｩ ･ Ｍ ｡ ｴ Ｑ ｡ ｳ voor flora
en fauna van Nederland, StaatsbosbeheerUtrecht, 1981).



- 3 -

CI/,

,.
ｾ .- ..2 ｾ ｾ ,. ...,

ｾ
..

( ｾ AI: ...- ...- .. ..
I

.. ::' ..
8 CD.. f i ..

AI:... : ; .- .. ..• 4b .. sb • - ..'. .. .. ....
lil .. -.... ... .., .. i .....

ｾ ｾ ca ..ca
Ｎｾ ... ..! ...I •, ,
'.,
.'

$ ; .},
:. 9

•
•

•
•

..
&....---..
lil..
ca

•.. .

ｾＬｾ Z
\' ｾ Ｌ

ｾ ｜ Ｇ
ｾ Ｌ

bf) open water Landgoed Schotbaret
).

0 holbOl Situering wan de bOl_ en. .
ｾ［ｴ 0 greppelranden
ｾ

graslandｾ

Ｏｾｉ
llIIiil gebouw fI g. 1/

• 1< 25 m schaal 1 :2500. I

1



- 4 -

0-20 of 20-40 cm, de gemiddeld laagstegroncwaterstand120-140 cm be-
neden het maaiveld; vooral de noordzijde van beide percelenis vochtig
('s zomers) tot nat ('s winters).

Voordat De Komhoek en De Beukhoek een bestemmingkregen die zich
meer richtte op natuurbehouden ｮ ｡ ｴ ｵ ｵ ｲ ｢ ･ ｨ ･ ･ ｾ waren zij, met uitzonde-
ring van 5 m brede stroken aan de noordzijde en een even brede strook
aan de oostkant, met mals beplant. In 1981 ｾ ･ ｲ ､ ･ ｮ beide terreinen, met
uitzonderingvan een ca. 1 m, plaatselijk li m brede strook ter weers-
zijden van de greppel, met Timotheegrasen Witte klaver ingezaaid.
De Komhoek werd vervolgens, na een eerstekeer maaien, tot in de winter
1983/1984door schapenbegraasd.De Beukhoek werd tot nu toe jaarlijka
één keer (in het voorjaar) gemaaiden daarna, eveneenstot begin 1984,
door schapenbegraasd.Dit had tot gevolg dát op beide perceleneen
gealoten,korte grasmatontstond, die weinig floristische variatie ver-
toonde. De Witte klaver was in 1983 nog maa weinig aanwezig, als eer-
ste wilde planteaoorthad zich alechtshier en daar een Paardebloemge-
vestigd. Dit wijst erop dat de bodem nog ｲ ｩ ｾ ｫ moet zijn aan voedings-
zouten. Uit een bodemanalyse,die in 1982 Wjrd uitgevoerd, bleek dat
het fosfaatgehaltehoog, de kalktoestanden kaliumtoestanddaarentegen
vrij laag en laag waren. Het is aannemelijkdat het nog zeker een tien-
tal jaren zal duren, voordat bij een beheervan hooien zonder bemesting
de aanwezigeabiotischeverschillen in de b dem (zoals verschillen in
hoogteligging, vochtgehalte)zich weer zUll;n uiten in de floristische
samenstelling(vgl. Bakker, 1982). Daarnaas is te verwachtendat de
begrazingdoor koeien (in plaats van die do r schapen) tot grotere
structuurverschillenin de graslandenzal leiden. Door het grazen, de
betredingen de uitwerpselenvan deze ､ ｩ ･ ｲ ･ ｾ ontstaanvele plaatselijke
verschillen in de opbouw van de vegetatie ( .v. plaatselijkevorming
van pollen), waardoor de terreinenaantrekkelijk worden voor allerlei
anderedieren (zoals mieren, kevers, kleine zoogdiersoortenen konij-
nen). Hierdoor zal de algeheleopbouw van di levensgemeenschapin de
graslandengeleidelijk aan gevarieerderwor en (vgl. Oosterveld, 1984).
Wat de fauna betreft zal het resultaatvan it beheertenslottevooral
zichtbaarworden als de graslandende voedselbronworden van kleine en
grote predatoren,zoals veldleeuwerik en graspieper(beide vogelsoorten
die zich met o.a. insectenvoeden zijn in de jaren zeventig uit het ge-
bied verdwenen), torenvalk, boomvalk, ｢ ｵ ｩ ｺ ･ ｾ ､ Ｌ steenuil, bosuil en
ransuil, wezel en bunzing (thans in lage aantallenof onregelmatigin
het gebied aanwezig) en de zeldzamekerkuil (de afgelopentien jaar
niet meer waargenomen).

Hoewel het uiteindelijk de bedoeling is at de graslandengeleide-
lijk zullen overgaanin de bosrandenen bei e onder de invloed van
extensievebegrazingzullen komen, werd tussenbeide terreingedeelten
voorlopig een scheiding in de vorm van een draadhekaangebracht.Deze
afrasteringvoorkomt dat onder de huidige ｯ ｾ ｳ ｴ ｡ ｮ ､ ｩ ｧ ｨ ･ ､ ･ ｮ de boa- en
greppelrandente sterk onder invloed van de begrazingen betreding
komen. De breedtevan deze randenvarieert fan 2 - ＱＱｾ m.

Zij worden om het jaar, meestal in oktob r, gemaaid en wel zo dat
ongeveerde helft van het totale oppervlak an randen een winter blijft
overataan.Plaatsenwaar zich opslag van ｢ ｯ ｾ ･ ｮ en atruiken heeft geves-
tigd worden hierbij grotendeelaontweken. p deze wijze ontstaater
een grote afwisseling in de horizontaleen erticale structuur van de
vegetatieen hebben zowel insectenen hun j ugdstadiaals amfibieën en
zoogdierenhet gehele jaar door voedsel en ekking.

.
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Daarnaastwerden in januari 1984 in de randen enige voorzieningen
aangebrachtvoor amfibieën en zoogdieren, zoals een ondiepe poel, ge-
graven in de noordwest hoek van De Komhoek en een houtmijt aan de
noordzijde van De Komhoek en de oostzijde van De Beukhoek.

DE FLORA-------------------------

De begroeiingvan de bos- en greppelranden.

Terrein 1 - atlasblok 32-23, kaartbladcoördinatenl54.9x465.5

Voormalig boerderij-erf, bestaandeuit een zandig, ruderaal ter-
reintje met een oppervlaktevan ca. 500 m', gelegentusseneen parkeer-
plaats en een stenenstal. Het ligt reeds jaren braak, werd begin 1984
afgerasterden in oktober van dat jaar voor de eerstekeer gemaaid. Uit
een inventarisatie,die op 26 juni 1983 door de deelnemersaan een ex-
cursie van de afd. Amersfoort van de K.N.N.V. werd uitgevoerd, bleek
dat er tenminste67 soortenhogere planten aanwezigwaren. Hiervan be-
hoorden er 25 tot soortendie kenmerkendzijn voor plaatsenmet ｾ ･ ｮ ge-
stoordeof open bodem (ecologischegroepen la (n=6), lC (n=l), 1 (n=8),
le (n=7) en 19 (n=3): planten van akkers en droge ruigten), 13 tot soor-
ten die voorkomen op gestoordegroBd of open, vochtige humusarmegrond
(oecologischegroepen2a (n=lO), 2 (n=2) en 2c (n=l»), 15 tot soorten
die kenmerkendzijn voor bemestegraslangen op voedselrijke, vochtige
grond (oecologischegroep 5a (n=15) en 5 (n=l»), 3 tot soorten van
dboge graslansenop (matig) voedselrijkegrond (de oecologischegroepen
6 (n=l) en 6 (n=2), 6 totbsoortenvan zomen en bosranden(de oecolo-
gische groepen8a (n=l) en 8 (n=5) en 4 tot soortenuit bossenog (matig)
voedselrijke, vochtige grond (de oecologischegroepen9a (n=l), 9 (n=l),
9c (n=l) en ge (n=l). Alle soortenwijzen op een droge tot vochtige,
plaatselijkgestoordebodem die rijk is aan voedingszouten.De open,
zandige gedeeltenvan het terreintje werden in 1984 bevolkt door een
groot aantal sprinkhanen.Een overzicht van de gevondenplanten staat
vermeld in tabel 1.

Terrein 2 - atlasblok 32-23: l54.8x465.6 t/m 7

Een ca. ｾ m, plaatselijk tot 18.30 m brede strook, gelegen langs
een greppel tussentwee graslanden(De Bergkamp en De Komhoek). De vege-
tatie bestaater in hoofdzaakuit weidegrassen(vnl. Timotheegras),
plaatselijk afgewisselddoor Haagwinde, Akkerdistel, Speerdistelen
Grote brandnetel. Langs de greppel groeien o.a. Riet (Phragmitesaustra-
lis) en Speenkruid (Ranunculusficarial. Het terreintje werd in maart
1984 afgerasterden in oktober van dat jaar voor de eerstekeer gemaaid.

In de noordhoek van dit terrein werd op 26 maart 1984 een ondiepe
poel uitgegraven,waarvan de vorm gelijkt op die van een rechtbenige
driehoek doordat deze aan de westkant bepaaldwordt door het verloop van
de greppel en aan de oostkantdoor de hoogwaterlijn (winterpeil). Door
het flauwe talud van de bodem en door de ligging (op het zuiden en in de
volle zon) mag verwacht worden dat deze poel een belangrijke voortplan-
tingsplaatszal worden voor amfibieën, zoals de Kleine watersalamander
(Triturus vulgaris), de Bruine kikker (Rana temporaria) en de Gewone pad
(Bufo bufo) en voor libellen. Het was verrassendom te zien hoe snel
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Tabel 1: Overzicht van de soorten wilde planten, gevondenop terrein 1 (vooraalig erf bij
boerderijsehuur,26 juni 1983) en terrein 8 (rand aan de .estzijde van de Rode
Beukenlaan,21 .ei 1981 en 3 juli 1981),

Oecologischegroep 1: planten van akkers en droge ruigten

a
1 : planten van akkers op voedselrijke, niet kalkrijke grond

ｾ

ｾ ｾ

ｾ ｾ

ｾ M
M ｾ
ｾ ｾ

ｾ ｾ
ｾ ｾ

c c
> >

ｮＮＲｾ n.28

n.9

Laliul purpureul - Paarsedovenetel
Matricaria recutita - Echte kalille
Oxalis fontana - Stijve klaverzuring
Polygonul persicaria- Perzikkruid
Seneciovulgaris - Klein kruiskruid
Solanum nigrul - Zwarte nachtschade
Sonchusasper - Brosse lelkdistel
Stellaria .edia - V0gel.uur
Vicia hirsuta - Ringelwikke

e
1 : planten van akkers op .ati9 voedselrijke. kalkar.e 9rond

Apera spica-venti - WindhalM
Galeopsisspeciosa- Dauwnetel
Viola arvensis- Akkerviooltje

t
d
: planten van regeliatig betredenplaatsenop droge, 'voedselrijkegrond

(tredplanten)

•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Capsellabursa-pastoris- Herderstasje
Erigeron canadensis- Canadesefijnstraai
Loliu. perenne- Engels raaigras
Matricaria discoidea- Schijfka.ille
Plantago lajor - Grote weegbree
Poa annua - Straatgras
Polygonul aviculare - Varkensgras

te: planten van ruigten op weinig betreden, voedselrij e, niet hu.euze
of kalkrijke, droge grond

•
• •
• •
•
• •
• •
• •

n-7 n.9

Atriplex prostrata- Spieslelde
Chenopodiu.aibul - Melganzevoet
CirciuI vulgare - Speerdistel
ElYlus repens - Kweekgras
GeraniuI pusillul - Kleine ooievaarsbek
Loliu. luitifiorul - Italiaans raaigras
Matricaria .ariti.a - Reukelozekaliile
Sisy.briuI officinale - Gewone raket
Senecioviscosus - Kleverig kruiskruid
TanacetulpartheniuM - Moederkruid
Taraxacul officinale - Paardebloei
Tussila90 farfara - Klein hoefblad

•
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
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19: planten van ruigten op weinig betreden,voedselrijke, ｾ ｵ Ｎ ･ ｵ ｺ ･ ｴ
latig droge grond

Arte.isia vulgaris - Bijvoet
CirciuI arvense- Akkerdistel
Ru.eK obtusifolius - Ridderzuring

Oecologisch!groep 2: planten van gestoordeof open, vochtige tot natte,
hu.usar.egrond

za: planten van voedselrijke plaatsenlet wisselendewaterstandof
anderszinssterk fluctuerendelilieu-olstandigheden

Alopecurus geniculatus- Geknikte yossestaart
Agrostis gigantea- Hoog struisgras
Carex hirta - Ruige zegge
Carex ovalis - Hazezegge
Juncus articulatus - Zo.prus
Juncus effusus - Pitrus
Juncus tenuis - Tengere rus
Leontodon autulnalis - Herfstleeuwetand
Poa trivialis - Ruw bee.dgras
Ranunculusrepens - Kruipende boterbloei
RUleK crispus - Krulzuring
Trifoliul repens - Witte klaver
Veronica serphyfolia - fiji-ereprijs

b
2 : planten van open, voedsel- (speciaal stikstof-}rijke. natte grond

Juncus bufonius - Greppelrus
Polygonu. hydropiper - Waterpeper
Seneciocongestus- Moerasandijvie

c
2 : planten van open, latig voedselrijke tot voedselar.e,vochtige grond

Gnaphaliul uiiginosul - Moerasdroogbloei
Hypericul hUlifusul - liggend hertshooi

Oecologischegroep 4: planten van zoete wateren en oevers

4
c

: planten van voedselrijke waterkantenen loerassen

Phraglitesaustralis - Riet

d
4 : planten van aanspoelselgordelsen natte ruigten

Soianul dulcalara - Bitterzoet

Oecologischegroep 5: planten van belestegraslandenop latig voedsel-
rijke tot voedselrijke, vochtige tot natte grond

a
5 : planten van'belestegraslandenop latig vochtige grond

Achillea .illefoliu. - Duizendblad
AnthoKanthul odoratul - Reukgras
Bellis perennis - Madeliefje
CerastiuI fontanul - Gewone hoornbloe.

n.3

•
•
•

n.13

n.l0

•
•

n.12

n.B



- 8 -

Crepis biennis - Groot streepzlad
Oaetylus glo.eratl - Kropaar
Festuel prltensis - aee.dlangbloe.
Festucl ruhr. - Rood zwenkgras
Holcus llftltUS - Gestreeptewitbol
Phieul pratense- Tilotheegras
POl pratensis- Veldbee.dgras
RanunculusIcris - Scherpt boterbioe.
RUlex .cetesa- Veldzuring
Trifoliu. dubiu. - Kl.in. kla•• r
Trifoliul pratense- Rode klaver
Yicia craccl - Vogelwikke
Vicia sativi - Voederwikke

b
5 : planten Yin .atig be.estegraslandenop natte 9ro d

lotus uliginosus - Moerasrolklaver

Oecologischegroep 6: planten yan droge graslanden

6
b
: plinten vin graslandenop droge, .atig yoedselrij e tot voedsel-

rijke, niet tot latig kalkhoudende,zwak zure tot zwak basische
grond

Hypoehaerisradieulat. - G••oon bigg.kruid
Phieul arenariuI - landdoddegras
Sentcio jacobaea- Jlcobskruiskruid
Trifoliul ca.pestre- liggende klaver

6
d
: planten van graslandenop droge, talelijk voedselar.e,kalkar.e,

zure grond

• •
•
•
•

n·5

Agrostis capillaris - Gewoon struisgras
Cytisus sceparius- Bre.
Hypericu. perforatu. - St. Janskruid
RUlex aettosella- Schapezuring
Trifoliul arvense- Hazepootje

8: planten van kaalslage", zo.en en struwelen

,a: planten van kaalslag." op .atig vochtige tot droge, .atig voedsel-
rijke tot ｶ Ｎ ･ ｾ ｳ Ｎ ｬ ｲ ｩ ｪ ｫ ･ grond

• •
•
•

• •
•

n·6 n.g

n.\ n.2

Cha.aerionangustifoliul - Knikkend wilgeroosje
Salhutus rletlOSa - Bergvlier

• •
•

plant.n van zOlen op voedsel-
hu.euz., .atig vochtige grond

I
(vooral stikstof-)rijke, niet kalkar.e,

Anthriscus sylvestris - Fluitekruid
Epilobiu••ontlnu. - Bergwilgtroosje
Glleopsis tetr.hit - G••one hennepnetel
Gleeho," hederaee.- Hondsdraf
la,san.co••unis - Akkerkool
Sa.hueu.nigr. llciniat. - Peterselievlier
Sa.hueu.nigr. nigra - Gewone vlier
Silene dioiea - Oagkoekoeksbloe.
Urtic. dioica - Grote brandnetel

•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
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9: planten van bossen

a
9 : planten van bossen op voedselrijke, vochtige tot natte grond

Frangula alnus - Sporkehout
Fraxinus excelsior - Gewone es
Glyceria plicata declinata- Getand vlotgras
Ribes oigrul Zwarte bes
Ribes rubruo - Aalbes

gb; planten van bossen op gerijpte, latig voedselrijke tot voedsel-
rijke. oatig vochtige tot droge grond

Festuca gigantea - Reuzenzwenkgras
Poa ne.oralis - Schaduwgras
Prunus padus - Vogelkers
Quercus robur - ZOlereik
Rubus ｦｾｵ｣ｴｩ｣ｯｳｵｳ s.l. - Braa.
Scrophularia nodosa - Knopig hel.kruid

ge; planten van bossen op jonge, voedselrijke, latig vochtige grond

Acer pseudoplatanus - Gewone esdoorn

ge: planten van bossen en bosranden op tamelijk tot zeer voedselarme,
kalkaroe, droge grond

BetuIa pendula - Ruwe berk
Holcus ooIlis - Gladde witbol
Lonicera periclYlenul - Wilde kalperfoelie
Prunus serotina - A.erikaanse vogelkers
Sorbus aucuparia - Wilde lijsterbes

•
•
•
•
•
•
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zich waterplantenin het water vestigden; in uni waren reeds overal
jonge plantjes van Sterrekroos(Callitriche sp.) te zien. De waterstand
wisselde vrij sterk in de loop van het jaar; dp 15 augustuswas de poel
na een aantal weken van droogte, met ｵ ｩ ｴ ｺ ｯ ｮ ､ ･ ｾ ｩ ｮ ｧ van het diepstege-
deelte (met een wateroppervlakvan ca. 3 x 3 ｾＩ vrijwel uitgedroogd.
Op de droogaevallenbodemgedeeltenbleek zich toen een aantal exemplaren
van het Waterpostelein(Lythrum portula) te·hebbengevestigd. De kale
oevers aan de oostzijde van de poel raakte ､ ｳ ｾ jaar grotendeelsbegroeid
met Greppelrus, Kamille en Moerasdroogbloem.Van deze begroeiingwerden
twee vegetatie-opnamengemaakt (tabel 2). Daarnaastwerden van de vol-
gende soortenenkele exemplarenaangetroffen:Liggend vetmuur (Sagina
procumbens),Watermunt (Mentha aquatica) en Moerasandoorn(Stachys
palustris).

Tabel 2: Bedekking en aantal individuen van de plantesoo ten in twee vegetatie-opnaltn.

Datu.: 27 juni 1984
Plaats: oostelijke oever vin recent gegraven poel in noo dwesthoek van Oe Ka.hoek
Opper,lakten:i .'
Aspect: talelijk gesloten pioniersvegetatie op kaal, hUI sari, vochtig fijn zand
Totale bedekkin9: ca. Ｖ Ｐ ｾ (opna.e I), ca. Ｙ Ｐ ｾ (opna.e 2)

Opnalt Opna. 2

Kruidlaag:

Juncus bufonius
Gnaphaliu. uligino.u.
Rorippa palustris
Polygonul p.rsiclria
Matticaria .aritia.
Trifoliul re,ens
Stellaria sp.
Rlnunculus repens
Capsell. bursa-p.storîs

2 2 Greppelrus
I 1 Moerasdroogbloe.
+ I Moeraskers
+ + Perzikkruid
+ + Reukelozeka.ille
+ r Witte kla,er
r r Muur

+ Kruipende boterbioe.
r Herderstasje

"oslaa,:

Blad.os sp.
lever.os sp.

3
r

4
r

Blad.os sp.
lever.o5 sp.

Op 14 juni was de oppervlaktevan de poel bed kt met een olieachtige
laai, waarvan bij nader onderzoekbleek dathe, om een geval van "water-
bloei" ging, waarschijnlijk van een Blauwalg IAnabaenasp.). Dit duidt
erop dat het water in de poel rijk aan voedingszoutenmoet zijn en dat
de biologiachesituatie in het watertje nog instabiel is.
Tenslottedient te worden vermeld dat ten zuitlen van de poel, evenwijdig
aan de greppel, een rij jonge Grauwe elzen (Alnus incana) en een Wili
(Salix sp.) werden geplant. Deze waren afkomstig uit opslag bij het zand-
depat aan het Winkelpad en zullen als knotbom n worden beheerd.

Terrein 3 - atlasblok 32-23: l54.9x465.7

Eén strook met een breedtevan 7.40 m en e
820 m', .an de zuidzijde begrensddoor weilan
noorden ､ ｯ ｯ ｾ vochtig loofbos (Het Snoekboaje)
1 m, plaatselijk tot 6 m brede strook weidegr

n oppervlaktevan ca.
(De Komhoek), ｾ ｲ ｴ ｾ ･ ｴ

Met uitzortderini van een
ssen langs De Komhoek, is
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deze rand begroeidmet een tot 2 m hoog dicht braamstruweel.Op enkele
plaatsenzijn bomen en struiken opgeslagen,o.a. Gewone vlier, Vogel-
kers (Prunus padus) en Zomereik. In het noordoostelijkgedeelte,waar
､ ｻ ｾ boarund zeer "dun" is, werden op 14 december1984 twee jonge exem-
plaren van resp. Sleedoorn(Prunus spinosa), Eenstijlige meidoorn
(Crataegusmonogyna) en Hazelaar (Corylus avellana) geplant. Van de
laatstewerden ook de vruchten uitgezaaid, afkomstig van in het wild
groeiendeexemplarenbuiten het terrein. Aan kruidachtigeplanten werden
de volgende soortenaangetroffen:Riet (aan de westzijde, langs de grep-
pel), Kruipende boterbloem, Harig wilgeroosje:, Grote brandnetel,Akker-
distel en Pitrus.

Het terreintje wordt sinds 1983 in septemberof oktober gemaaid, en
wel zo dat tussende braamstruwelenkleine, beslotengraslandjesin stand
blijven. Op deze warme, zonnige plekken heersenomstandighedendie vooral
voor insectenen zangvogelsaantrekkelijk zijn·.

Terreinen4 en 6 - atlasblok 32-23: l54.9x465.5 t/m 7 en
32-24: l55.0x465.5 t/m 7

Een ca. 2 m brede en 2.30 m diepe greppel met aan beide zijden een
strook van 2.70 m (in het zuiden) tot 22 m (in het noorden) breedte, be-
groeid met graslanden ruigte. Oppervlakteca. 2700 m'. Het grootstege-
deelte van de greppel en greppelrandenis begroeid met grassen,waartus-
sen pleksgewijzeo.a. Grasmuur (Stellaria graminea), Wederik (Lysimachia
vulgaris), Ridderzuring, Grote brandnetel,Haagwinde·(Calystegiasepium),
Vogelmuur, Tandzaad(BidenR sp.) en braam voorkomen (oppervlakteca.
1000 m' ) .

In het noordelijke gedeeltezijn ter weerszijdenvan de greppel bre-
dere terreinstrokengelegen, waarvan het westelijk gedeelte (oppervlakte
ca. 850 m') als hooilandje en het oostelijk gedeelte(oppervlakteca.
820 m') als ruigte beheerdwordt. Het hooilandje bestaatin hoofdzaakuit
een dichte, hoog opschietendevegetatievan grassen,afgewisselddoor
plekken met Moerasklaver (Lotus uliginosus), Knikkend wilgeroosje, Harig
wilgeroosje (Epilobium hirsutum) en Braam. Het wordt sedert1983 in sep-
tember of oktober gemaaid.

Op het terreintje dat aan de oostzijde van de greppel is gelegenzijn,
ter vervangingvan een groep oude Beuken die tijdens de droge zomer van
1976 waren gestorven, in maart 1980 zes, ca. 8 m hoge Zomereikengeplant.
Van deze bomen, die afkomstig waren van de Hogeweg, sloegener vijf aan.
Om en onder deze boomgroepheeft zich een dichte tot ca. Ｒ ｾ m hoge opslag
gevestigd, bestaandeuit o.a. Gewone vlier, Peterselievlier,Bergvlier
(Sambucusracemosa),Wilg (Salix sp.) Lijsterbes (Sorbus aucuparia), Berk
(Betuia spec.), Amerikaansevogelkers (Prunus serotina) (die inmiddels
uit het terrein werd verwijderd) en Braam. De ondergroei bestaater hoofd-
zakelijk uit Pitrus (Juneuseffusus) en Grote brandnetel.Aan de zuidkant
is het terreintje wat opener; hier groeien vnl. grassenen ruigtkruiden,
waaronderKnopig helmkruid (Scrophularianodosa) en Moerasrolklaver.
Beide terreintjeszijn vochtig tot nat.

Terrein 5 - atlasblok 32-23: kaartbladcoördinatenl54.9x465.5

Een ruderaal, 3.10 m breed terrein, gelegenaan de noord- en oost-
zijde van een stenenschuur; oppervlakteca. 200 m' . De begroeiingbe-
staat er voor ca. 2/3 deel uit Grote brandnetel (Urtica dioica) en Wit-
bol (Holeus sp.); plaatselijk komen Kruipende boterbloem (Ranunculus
repens), Ridderzuring (Rumex obtusifolius), Vogelmuur (Stellaria media)
en Knikkend wilgeroosje (Chamaerionangustifolium) voor. Tegen de schuur
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z1Jn 3 jonge, ca. 2 tot Ｓ ｾ m hoge exemplare
platanus), Es (Fraxinus excelsior) en Vlier
ten. De begroeiingvan kruidachtigenwerd i
geruimd. In deze strook werden in 1984 drie
één op Grote brandnetelen twee op Knikkend

Terrein 7 - atlasblok 32-24: 155.0x465.7

van Esdoorn (Acer pseudo-
(Sambucusnigra) opgescho-
oktober 1984 gemaaid en

soorten rupsenaangetroffen,
wilgeroosje (zie tabel 6).

Deze strook, waarvan de breedtevarieert van 5.50 m tot 7.20 m en
de oppervlskteca. 540 m' bedraagt,is aan de noordrandvan De Beukhoek
gelegen. Het terrein is steedsgraslandgewesten is in hoofdzaakbe-
groeid met Gladde witbol (Holcus mollis) en Schapezuring(Rumex aceto-
cella). Op één plaats is een bramenstruweelaanwezigen heeft zich
d.m.v. kruipende wortelstokkenvanuit het b s de Adelaarsvaren(Pteri-
dium aquilinum) gevestigd. De vegetatiewer zowel in 1982 als in 1983
en 1984 gemaaid, waarbij het maaisel werd a gevoerd. De bodem is er,
evenals in het aangrenzendegedeeltevan het bos (waar onder de beuken
een tapijt van Bochtige smele, Deschampsiaflexuosa aanwezig is) tame-
lijk schraal. Op de meesteplaatsenis het errein vrij droog, hier en
daar echter vochtig tot nat. Er leven veel sprinkhanenen wolfspinnen.

I .
Terrein 8 - atlasblok 32-24: 155.0x465.5tir 7

Een aanvankelijk4.80 m, sedert1984 Ｕ Ｎ Ｘ ｾ m brede strook langs de
westzijde van een beukenlaan.OppervlakteCj' 5950 m' .
De begroeiingvan deze strook heeft zich va af 1979 ontwikkeld op een
gedeeltevan een malsakker. De kale bodem t ssen de stoppelsraakte in
het voorjaar van 1980 vrijwel geheel begroe d met Parapluutjesmos
(Marchantia polymorpha L.). In de nazomer van hetzelfde jaar bleken
zich enige boom- en struiksoortente hebben gevestigd, zoals Gewone
esdoorn (zeer vele ex. bijeen in het noorde ijk gedeelte),Lijsterbes
(verspreidover de gehele strook), Gewone v· ier (enkele ex.), Berk en
Zomereik (enkele ex.) en één exemplaarvan esp. Sporkehout (Frangula
alnus) en Aalbes (Ribes rubrum), terwijl de Brsmen die reeds in de
greppel langs de Rode Beukenlaanaanwezigwaren, zich met behulp van
hun ranken snel uitbreidden. I

Daarnaastvestigde zich dat jaar een vrij groot aantal kruidachtige
planten, waarvan het merendeel (10 soorten) kenmerkendis vosr akkers
en droge ruigten (oecologischegroepenla (n:5), IC (n:l), 1 (n:2) ,
Ie (n:l) en 19 (n:l», deoverige soortenVOlr open gestoordeplaatsen
(oecologischegroepen

d
2a (n:l), 2 (n:l), 2 (n:2», voor natte ruigten

(oecologischegroep 4 (n:1», voor bemestegraslagdenop voedselrijke,
vochtige grond (oecologischegroepen Sa (n: ) en 5 (n:2» en voor
zomen en kapvlakt5n op voedselrijke, vochti e grond (oecologischegroe-
pen 8a (n:1) en 8 (n:3» (zie verder tabel 1).

Een jaar later had zich het beeld van de flora zich enigszinsge-
wijzigd. Door de uitbreiding van het aantal kruidachtige planten ver-
dwenen de plekken met een open bodem; hierd or verschoofvooral het
verspreidingsgebiedvan het parapluutjesmosen de greppelrus (Juncus
bufonius) naar de buitenkant, waar ook in Ｑ ｾ Ｘ Ｑ De Beukhoek nog als
malsakker in gebruik was. In het wielspoor lan een trekker groeide
hier bovendienveel Knikmos (Bryum bicolor) Op een enkele, nog open
plek in de rand zelf werd Krulmos (Funaria ygrometrica) gevonden.
Twee inventarisaties,uitgevoerd door de Ie en van de Veldbiologische
Werkgroep GelderseVallei en Eemland op 21 ｾ･ｩ 1981 en 3 juli 1981
leverde een lijst van tenminste88 soortenkruidachtige,plantenop
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(zie verder tabel 1). Ook de samenstellingvan deze soortenlijstwijst
op gestoorde,vochtige bodemomstandighedenen een hoge rijkdom aan voe-
dingszouten.

Na de maisoogstwerd in 1982 het aangrenzendeterrein ingezaaidmet
Timotheegrasen Witte klaver. Daarnaastwerd in de nazomervan dat jaar
de buitenzijde van de ruigtestrookover een breedtevan 1 m, plaatselijk
(waar geen opslag van bomen en struiken had plaatsgevonden)van 3 m de
vegetatiegemaaiden het maaisel afgevoerd. Dit geschieddeook op
26 september1983 en in oktober 1984. Deze buitenstrookwerd bovendien
begin 1984 verbreeddoor een nieuw raster over een afstandvan 1 m in
westelijke richting te plaatsen.Een en ander had tot gevolg dat in
1983 de nog onbegroeidegrensstrooktussende voormalige maisakker en
de spontaangevestigdevegetatievan de ruigtestrookverdween en daar-
mee een aantal soortenvan open, kale grond, zoals Parapluutjesmosen
Liggend hertshooi (Hypericum humifusum).

Ook het aspectvan de overige begroeiing is in de loop van de vijf
jaren veranderd,allereerstdoor het sterk uitgroeien van de boompjes
en struiken (deze hebben thans een hoogte van ca. 4 m en sluiten de
westzijde van de Rode Beukenlaanover een breedtevan 1 tot 4 maf),
daarnaastdoor de verkleining van de oppervlaktendie aanvankelijk door
facies vormendesoorten als Kruipende boterbloem (Ranunculusrepens),
Fluitekruid (Anthriscus sylvestris) en door Paardebloem(Taraxacum
officinale) in beslagwerden genomen. Knikkend wilgeroosje en Grote
brandnetelzijn thans de enige soorten die nog aaneengeslotenvegeta-
ties vormen.

Als nieuwkomerswerden in 1982 Klein hoefblad (Tussilago farfana),
in 1984 een Havikskruid (Hieracium), Canadeseguldenroede(Solidago
canadensis)en twee varensoorten(o.a. Stekelvaren,Dryopteris sp.)
aangetroffen.

Aparte vermelding verdient een plek die inhet noordelijk gedeelte
van de rand is gelegenen direct grenst aan de Rode Beukenlaan.Hier
doen zich schralerebodemomstandighedenvoor dan in de rest van de
strook, hetgeenvooral tot uiting komt in de aanwezigheidvan Brem
(Cytisus scoparius)en st. Janskruid (Hypericum perforatum).

Terrein 9 - atlasblok 32-24: l55.0x465.5

Een 3.40 m brede strook, gelegen langs de noordelijke rand van op-
gaand loofbos. Oppervlakteca. 200 m' .

Deze strook ontstond in januari 1984 door het plaatsenvan een af-
rasteringaan de zuidzijde van De Beukhoek. De begroeiingbestaater
hoofdzakelijk uit weidegrassen(Timotheegras)en een enkel exemplaar
van de Gewone vlier. In de loop van het jaar drongen door middel van
ranken en uitlopers enkele plantesoortenvanuit het aangrenzendebos
het terrein binnen, nl. Braam en de gecultiveerdevorm van de Gele
dovenetel (Lamium galeobdolon).



van 1984 8 soorten libel-

den door de libellen
de gunstige ligging van
voorkomen van diverse

insectendie tot de moge-
worden.
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Ｍ ＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｴＭＭＭＭＭｾDE FAUNA . Od
Zoogdieren- Waarnemingenuit 1984 en voorgaardejaren

Van de zoogdierenwerden alleen de grotere soortengeregistreerd:
Mol (Talpa europaea)in de terreinen1 tlm 9 molshopen); Egel
(Erinaceuseuropaeus)in de terreinen2 (15 algustus, spoor in de
modder), 3 (3 juli 1981, 3 adulte ex.); Konijr (Orycto1aguscuniculuB)
in de terreinen3 (2 mei, 1 juveniel ex.; 30 uli, 1 adult ex.) en 4
-(10 februari 1 adult ex. en hol in greppelran ; 23 maart, 3 adulte ex.,
6 april 1 adult ex.), Haas (Lepus capensis) i de terreinen4 (9 augus-
tus, 3 ex.), 6 (1 augustus,1 ex.) en 8 (27 s ptember, 2 ex.) en Bunzing
(Mustela putorius) in terrein 2 (15 augustus,uitwerpsel bij poel). Een
poging om op 14/15 november1984 met behulp ｶ ｾ 13 inloopvallen in ter-
rein 6 kleine zoogdierente vangen, leverde niets op. Hier zijn in de
greppelrand holen en ｬ ｯ ｯ ｰ ｰ ｡ ｡ ､ ｪ ｾ ｳ van woelmuiz In (Microtus sp.) aanwezig.
Het Konijn is een nieuwkomer in de bovengenoede terreinen (het eerste
exemplaarwerd op 10 februari 1984 in terrein 4a waargenomen).Waar-
schijnlijk kon deze soort zich hier vestigen ank zij het beheer, waar-
bij de grote grazers (schapen,koeien) voorwa rden hebbengeschapen
(zoals een korte grasmat) voor een kleine gra er als het Konijn. Een
geval van facilitatie.

Amfibieën - Waarnemingenuit 1984

Twee soortenamfibieën werden waargenomen:de Gewone pad (Bufo bufo)
in de terreinen2 (27 september,1 juveniel e .), 4 (27 juli, 1 adult
ex.), 5 (17 oktober, 4 juveniele ex.) en 8 (1 augustus,1 subadultex.)
en de Bruine kikker (Rana temporaria) in de t rreinen 1 (3 oktober,
1 adult ex.), 3 (22 september,1 subadult ex. , 5 (17 oktober, 3 adulte
ex.), 7 (27 september,3 subadulteex.; 3 okt ber, 1 adult ex.; 11 okto-
ber, 1 subadultex. en 24 oktober 1 dood, adu t ex.) en 8 (15 augustus,
1 subadultex.). Het (vrouwelijke) dier dat 0 24 augustusin terrein 7
werd aangetroffen,bleek te zijn gedood en aa de achterzijdete zijn
opengeretendoor een maaimachine,waardoor de ovaria waren komen bloot
te liggen. Ten gevolge van aanhoudenderegen ｾ ･ ､ ｵ ｲ ･ ｮ ､ ･ de voorgaande
dag en nacht waren deze sterk gezwollen, ZOdaj zij het uiterlijk van
"sterreschot"haddengekregen (vgl. Mörzer Br ijns, 1953).

Libellen - Waarnemingenuit 1984

Op het landgoedwerden gedurendede nazome
len waargenomen.

Van geen van de waargenomensoorten is bek nd dat ze permanentop het
landgoedvoorkomen. Ook is niet duidelijk of eze soorten in het terrein
tot voortplanting komen. I

In de directe en wijdere omgeving van het +andgoed is met zekerheid
vastgestelddat enkele van de aangetroffenso,rten tot voortplanting
komen, o.a. in de in 1984 gegravensingel lan s het Winkelpad en in de
polder Zeldert.

De indruk bestaatdat de zomen en de bosra
alleen gebruikt worden als jachtterrein. Door
de ruigterandenten opzichte van de zon en he
kruiden en ｳ ｾ ｲ ｵ ｩ ｫ ･ ｮ Ｌ herbergende randen veel
lijke prooidierenvan libellen gerekendkunne
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Tabel 3. Overzicht van de in 1984 waargenomen libellen gerangschikt naar terrein

Terrein nr.

lestes viridis

Ischnura elegans

Coenagrionpuicheilul

Aeshna cyanea

Aeshna lixta

•

•

2

•

•

3

•

•

4

•
18

18

•

5

1 ｾ

6

•

•
•

7 8

•

•
•

g

SYlpetrul danae I

SYllpetrulll sanguineul 1&

SYlpetrul vuigatul I

• •. leerdere exeJlplaren. zowel ft als i.$

Door het aanleggenvan waterpartijenen poelen met een bijhorende
water- en oevervegetatieis het zeer goed mogelijk dat alle hierboven
genoemdelibellen zich permanentin het terrein zullen gaan vestigen.

Deze libellen komen tot voortplanting in mesotroof tot ･ ｵ ｾ ｲ ｯ ｯ ｦ Ｌ

stilstaandof zwakstromendwater. Voor een aantal soorten is de aan-
wezigheid van een modderbodemeen vereiste, terwijl ook een verlan-
dingszonevan groot belang is.

De larven houden zich op tussenwaterplantenen op de modderige
bodem.

Vlinders - Waarnemingenuit 1984

In de maandenaugustus, septemberen oktober 1984 werden er regel-
matig tellingen uitgevoerd van de in De Komhoek en Beukhoek aanwezige
dagvlindersoorten.

Hiertoe werd éénmaalper week een vaste route gelopen langs negen
waarnemingsplaatsen.Deze plaatsenzijn weergegevenop fig. 1. De rond-
vliegende en in de vegetatiezittende vlinders op deze plaatsenwerden
per. soort geteld en genoteerd.

De teldata zijn zodanig gekozen dat er geteld werd bij weersomstan-
dighedendie voor 'optimale activiteiten van de vlinders gunstig leken
(zie tabel 4).

Door het wekelijks tellen en noteren van gegevensper vangplaatsis
een beeld ontstaanvan het voorkomen van de soorten in de tijd, de ver-
spreiding van de soorten in het terrein en het voorkomen van de aantal-
len in de verschillen terreinen.

Het onderstaandeis een resultaatvan in totaal 42 teluren gedurende
13 achtereenvolgendeweken.

Nadeel van de gevolgde methode is dat mogelijk niet alle vlinders
opgemerkten geteld zijn, terwijl dubbeltellingenniet geheel uitgeslo-
ten zijn. De genoemdeaantallenvlinders zijn dan ook uitsluitend be-
doeld als een indicatie van de mate waarin de vlinders in de verschil-
lende terreinen voorkwamen.



- 16 -

Tabel 4. Overzicht van de teldata

datul tijd tup'/°C bewol ing wind

Ol aug. 15.30 - 17.00 ca. 24° zonnig zwak; NW
Og aug. 14.15 - 16.00 war. zonnig ..tig; NO
IS aug. 14.00 - 16.00 ca. 24° af en toe bewolkt
22 aug. 14.00 - 16.00 zeer war. zonnig ..tig; ZO
30 aug. 14.00 - 16.00 21° af en toe zon vrij hard; ZW
OS sep. 14.00 - 16.00 18° half bewolkt .atig; N
12 sep. 14.00 - 15.30 17° licht bewolkt weinig
20 up. 12.00 - 13.00 16° zwaar bewolkt + regen .atig; W
27 sep. 14.00 - 15.30 16° licht bewolkt, af en toe zon weinig
03 okt. 14.00 - 15.45 14° wisselend bew lkt .et zon ..tig: ZW
11 okt. 14.00 - 15.30 16° zonnig vrij hard;ZW
17 okt. 14.00 - 15.30 13° bewolkt I.tig; W
24 okt. 11.20-12.20 14° zonnig zwak j N

Tabel 5. Voorkolen van vlinders per datul

1 g IS 22 30 5 I 20 27 3 11 17 24
aug aug aug aug aug sep s p sep sop okt okt okt okt

Koolwitje IS 10 17 4 3 1
KnoUewitj e 24 18 7 16 13 10 5 3 11
Klein geaderdwitje ? 12 3 8 1 1
Geel dikkopje 143 189 266 159 41 10
Bruin zandoogje 14 12 IS 4 I
landkaartje 2 19 14 11 I
Kleine vos 2 1 7 20 12 2 6
Citroentje 1
80nt zandoogje I
Oagpauwoog 3 1
Argusvlinder 3 18 16 4 5
Vuilboolblauwtje 1
Ga••a-uil 2 5 2 3 10
Vuurvlindertje I 2 2
Avondrood[rups] g 5 3 8
Atalanta 1 2 2
Pauwoogpijlstaart[rups] 1
Grote Beerv!inder[rups]

Totaal 200 263 329 229 102 47 39 11 25 21 3 4
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Besprekingper soort.

1. Groot koolwitje - Pieris brassicae

Het koolwitje vliegt gedurendehet jaar in twee, soms drie genera-
ties. De exemplarenvan de tweede (of derde) generatievliegen gewoon-
lijk van juli tot augustus,met een uitloop naar september.De door ons
waargenomenexemplarenbehoordentot de tweede of derde generatie.
Voedselplantenvan de rups zijn diverse kruisbloemigen,onder andere
koolsoorten (Brassicasp.). De soort overwintert in het popstadium,
hangendaan een stengel tussende vegetatie. Het koolwitje komt veel-
vuldig voor langs zomen en in akkers, tuinen en anderebloemrijke
plaatsen.

2. Knoliewitje of Klein koolwitje - Pieris rapae .

Het knoliewitje vliegt gedurendehet jaar in drie tot vier genera-
ties. Exemplarenvan de eerstegeneratieverschijnenvanaf maart. De
hierop volgende generatiesvliegen vrijwel onafgebroken,vaak tot in
oktober. De waargenomenvlinders behorenvermoedelijk tot drie verschil-
lende generatiesdie elkaar afwisseldenomstreeks15 augustusen 27 sep-
tember, zodat er waarschijnlijk sprake is geweestvan een vierde genera-
tie. Voedselplantenvan de rups zijn diverse kruisbloemigen, zoals koo1-
soorten. De soort overwintert als pop. Het knoliewitje komt veel voor
langs zomen .en in akkers, tuinen en anderebloemrijke plaatsen.

3. Klein geaderdwitje - Pieris napi

Het klein geaderdwitje vliegt gedurendehet jaar in twee, soms drie
generaties.Exemplarenvan de eerstegeneratievliegen vanaf maart. De
generatieshierna volgen elkaar op tot in september, in gunstige jaren
tot in oktober. Het is, gezien het verloop in de aantallen, waarschijn-
lijk dat de waargenomenexemplarenalle tot.ééngeneratiebehoorden.
Voedselplantenvan de rups zijn verschillendekruisbloemigen, waaronder
koolsoorten. De soort overwintert als pop. Het klein geaderdwitje komt
voor langs zomen en op bosweiden. Ook in tuinen en op anderebloemrijke
plaatsenwordt de soort waargenomen.

4. Geel dikkopje - Thymelicus lineo1a

Het geel dikkopje vliegt vanaf eind mei tot half septemberin één
generatie.De aantallenwaargenomenexemplarenbereiktenhalf augustus
een hoogtepunten verminderdendaarnasnel. Het is niet onmogelijk dat
deze top van half augustusverband hield met het tamelijk natte en
koude weer in de voorafgaandeperiode. Voedselplantenvan de rups zijn
diverse grassen.De eieren worden laat in het seizoenafgezet, deze
overwinterentussenhet gras. Het geel dikkopje komt voor in grasland-
en zoomvegetaties.

5. Bruin zandoogje- Manio1a jurtina

Het bruin zandoogjevliegt vanaf juni tot in augustusin één genera-
tie. In gunstige jaren kan deze soort tot in septemberwaargenomenwor-
den. Het is opvallend dat het aantal waargenomenvlinders na 15 augustus
zeer sterk daalde. Voedselplantenvan de rups zijn diverse grassoorten,
met name van het geslachtPoa. De soort overwintertals rups, die zich
ophoudt tussenhet gras. Het bruin zandoogjekomt voor in gras1and-en
zoomvegetatiesen op bosweiden.
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6. Landkaartje- Araschnia levana

Het landkaartjevliegt gedurendehet seizgen in twee generatiesdie
onderling sterk verschillendvan uiterlijk zijn (seizoensdimorfie).De
eerstegeneratie (forma levana) vliegt vanaf april tot in juni. De
tweede generatieverschijnt in augustusen ｶ ｾ ｩ ･ ｧ ｴ tot september.De
waargenomenvlinders behoordenalle tot de tweede generatie(zomer-
generatie; forma prorsa). Voedselplantvan de rups is brandnetel (Ur-
tica). De soort overwintert als pop. Het landkaartjekomt voor langs
bosrandenen in mantelvegetaties.

7. Kleine vos - Aglais urticae

pe kleine vos vliegt vanaf maart/april en komt voor in twee tot
drie, elkaar opvolgendegeneraties.De waarg nomen exemplarenbehoren
tot twee verschillendegeneratiesmet een ab entieperiodevan één week
(15 augustus).De vlinders van 1 en 9 august s waren afgevlogenexem-
plaren, terwijl de dieren vanaf 22 augustus el gekleurd waren. Voed-
selplant van de rups is brandnetel. De soort overwintert als vlinder,
zodat we mogen aannemendat de dieren na 27 ｾ･ｰｴ･ｭ｢･ｲ een overwinte-
ringsplaatsgezochthebben. De kleine vos ko t voor in zoomvegetaties
en op anderebloemrijke plaatsen,waaronder uinen.

8. Citroentje - Gonepteryx rhamni

Het citroentje vliegt gedurendehet jaar n één generatie.De eerste
vlinders verschijnenin maart. Dit zijn de d'erendie overwinterd heb-
ben. De nieuwe generatiekan vanaf juni/juli worden waargenomenen kan
tot laat in het jaar rondvliegen, om vervolgqns weer in maart te ver-
schijnen. Voedselplantvan de rups is sporkeHout (Frangula alnus). Het
citroentje komt overwegendvoor in ｭ ｡ ｮ ｴ ･ ｬ ｶ ･ ｧ ｾ ｴ ｡ ｴ ｩ ･ ｳ Ｎ De waargenomen
exemplarenbetroffen met uitzonderingvan ￩ ￩ ｾ vrouwtje, steedsmanne-
tjes. Van de mannetjesis bekend dat ze tot ｾ ･ ｲ buiten hun eigenlijke
verspreidingsgebiedwaargenomenkunnen worde , zelfs tot in het midden
van de stad.

9. Bont zandoogje-Parargeaegeria

Het bont zandoogjeverschijnt vanaf maart april en vliegt tot in
oktober in meerderegeneratiesgedurendehet jaar. De eenmaligewaar-
neming van één exemplaar is niet te verklaren. Wel is bekend dat in
1983 langs dezelfdebosranddiverse exemplarenvoorkwamen (Boon, 1984).
Voedselplantenvan de rups zijn diverse ｧ ｲ ｡ ｳ ｾ ･ ｮ Ｌ met name Kweek (Elymus
repens). De soort overwintert grotendeelsin het rupsstadium,hoewel
er ook overwinterendepoppen gevondenkunnen worden. De overwinterende
rupsen zitten tussenhet gras en kunnen zelfs tijdens zonnige winter-
dagen activiteit vertonen (o.a. eten). Het b Int zandoogjekomt voor
langs bosranden,in mantelvegetatiesen op b sweiden. De soort prefe-
reert een rijke schakeringvan zonnige en be chaduwdeplaatsen.

10. Dagpauwoog- Inachis io

De dagpauwoogvliegt in gunstige jaren in twee generaties.De eerste
vlinders vliegen rond maart/april, Deze vlin ers hebben overwinterd. De
nieuwe generatie(s)kunnen worden waargenome vanaf eind juli tot in
september.Het is niet duidelijk of de waarg nomen exemplarentot de
eersteof een eventueletweede generatiebeh ren. Wel zijn er op I, 9
en 15 augustusrupsen waargenomenzodat het oorkomen van een tweede
generatieniet uitgesloten is. Voedselplant an de rups is Grote brand-
netel. De dagpauwoogkomt voor langs zoomvegitatiesen op anderebloem-
rijke plaatsen,zoals in tuinen.
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11. Argusvlinder - Lasiommatamegera

De Argusvlinder vliegt vanaf maart/april in twee generaties.In
gunstige jaren ｫ ｾ er een derde generatievoorkomen. De waargenomen
exemplarenbehoren tot één generatie.Het is echteronduidelijk of
dit de tweede dan wel een eventuelederde generatiebetreft.·Voedsel-
planten van.de rups zijn diverse grassoorten,met name Beemdgrassen
(Poa) en Kropaar (Dactylus glomerata). De Argusvlinder komt voor oP.
graslanden in zoomvegetaties.

12. Vuilboomblauwtje of Hulstblauwtje - Ce1astinaargiolus

Het Vuilboomblauwtje vliegt in twee generaties.In zeer gunstige
jaren kan er een kleine derde generatievoorkomen. De vlinder kan
waargenomenworden vanaf april/mei en in juli/augustus.Het waargeno-
men exemplaarbehoort tot de tweede generatie.Voedselplantenvan de
rups zijn diverse bomen en struiken, met name Hulst (Ilex) en Klimop
(Hedera). De soort overwintert als pop. Het Vuilboomblauwtje komt over-
wegend voor in zoomvegetaties,bossenen parken.

13. Vuurvlindertje - Lycaena ph1aeas

Het Vuurvlindertje vliegt vanaf maart in twee of meer generaties.
De waargenomenexemplarenbehoren tot één generatie.Het ontbreken
op 20 septemberkan vermoedelijk verklaard worden door de slechte
weersomstandigheden(zie tabel 4). Voedselplantenvan de rups zijn
zuringsoorten,met name Veldzuring (Rumex acetosa)en Schapezuring
(R. acetocella).Ook op Duizendknoop (Polygonum) kunnen de rupsen aan-
gemroffen worden. De soort overwintert als rups. Het Vuurvlindertje
komt voor in heide- en graslandvegetatiesen bloemrijke bermen.

14. Atalanta of Nummervlinder - Vanessaatalanta

De Atalanta komt in ons land in twee, zelden drie generatiesvoor.
De eerstevlinders verschijnenvanaf april. Deze dieren zijn afkomstig
uit Zuid-Europa. Vanaf juli kunnen er verse vlinders vliegen (eerste
generatie),vanaf half augustusvolgt een tweede generatie.De waarge-
nomen exemplarenbehorenvermoedelijk tot de tweede generatie.De soort
overwintert niet in het gebied van herkomst, maar vliegt zonder dia-
pauze door. In ons land is de kans op een geslaagdeoverwintering
uiterst gering. Voedselplantvan de rups is Grote brandnetel.De Ata-
lanta komt voor in zoomvegetatiesen op bloemrijke plaatsen,zoals
tuinen en bermen.

De overige vier waargenomen vlindersoorten worden gerekend tot de
groep van de nachtvlinders.

De Gamma-uil (Autographagamma) is een trekvlinder die vanaf april
waargenomenkan worden. De generatiedie in ons land tot ontwikkeling
komt, wordt waargenomenin sterk schommelendeaantallen, zoals ook uit
tabel 5 blijkt. De rupsen leven op diverse kruiden en grassen.

Het Avondrood (Deilephila elpenor) werd alleen als rups aangetrof-
fen. De vlinder vliegt van mei tot juli in de avondschemering.Planten
waarop de rupsen in het terrein werden aangetroffenzijn Knikkend wil-
geroosje (Chamerionangustifolium) en Harig wilgeroosje (Epilobium
hirsutum).

De Pauwoogpijlstaart(Smerinthusoce11ata)werd eveneensalleen als
rups aangetroffen.De vlinder vliegt van april tot juli. De rups leeft
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op diverse bomen, onder anderewilg (Salix) en populier (Populus).
hoewel de rups in het terrein werd aangetroffenop een afstervende
Amerikaansevogelkers (Prunus serotina).

De Grote beervlinder (Arctia caja) werd ok alleen als rups aange-
troffen. De rups leeft van diverse grassen.De vlinder vliegt vanaf
juli tot september.

Tabel 6. Totaal aantal vlinders gerangschiktnaar terr in

Soort / terrein nr. 2 3 4 4a 4b 6 6a 6b 7 8 9

Koolwitje
Knollewitje
Klein geaderdwitje
Geel dikkopje
Bruin nndoogje
Landkaartje
Kleine vos
Citroentje
Bont zandoogje
Dagpauwoog
Argusvlinder
Vuilboooblauwtje
Ga••a-uil
Vuurv lindertje
Avondrood - rups
Atalanta
Pauwoogpijlstaart
Grote beervlinder

7 1
29 9
5 ?

83 8
4
1 1
5 4

1 rupsen
15 5

4

5 13
14 28
5 3
9 258

14 10
2 18
2 19
1

1
7

12
3
9
2
1

1
13
?

97
5

11
9

4

10
3
9
1
rups

3 18
6 22
? 1

46 9 417
1l
13

9 28
1

1 ru sen 1
3 2 11

2 2
2

o
1

I·

11
1l
?

156
3
4
6
?

1
9

2

2
6
?

106

2
21
?

2

2

rups

2

1
2
2

2

2

5
17
9

13
5

13
1

1
1
4
1
4

_________1_6_4_3_0__5_3_3_8_4_1_64__7_1----Jf2 529 204 H2 12 74 cr

subtotalen(4a, 4b en 6a
de eerstetwee teldata
e en het brede deel.
itje komen voort uit het
s gemaakt tussenKnolle-
rt mogelijk wel voorkwam

Bij de tabel: de terreinen4 en 6 kunnen worden onderscheidenin een
breedgedeelte(noordzijde) en een smal ged elte (zuidzijde), In de
tabel wordt het brede deel weergegevenals a en 6a,terwijl het smalle
deel als 4b en 6b wordt aangeduid.

Het verschil in het totaal (4 en 6) en d
en 6b) is gelegen in het feit dat gedurende
geen onderscheidis gemaakt tussenhet smal

De vraagtekensachter het Klein geaderd
feit dat er op I augustusgeen onderscheid
witje en Klein geaderdwitje, zodat deze so
maar genoteerdis als KnolIewitje.

De terreinenkunnen op grond van het str ctuurtype van de vegetatie
worden onderverdeeldin de volgende typen:
terrein nr. vegetatietype

1 zoom
2 grasland/zoom
3 mantel/bosran
4 grasland/zoom
5 grasland/zoom
6 grasland/zoommantel
7 grasland/boarnd
8 mantel
9 bosrand/graaland
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De aangegevenvegetatietypenworden als volgt omschreven(Bink,
1980):
- zoom een grazige vegetatiemet veel hoog opgaandekruiden in

de overgangvan struweel naar grasland
mantel struweel in de geleidelijke overgangvan bos naar lage

vegetatie (met o.a. Braam, Vuilboom, Meidoorn, Sleedoorn
e.d.)

- bosrand : een abrupteovergangvan bos naar grasland
- grasland: een groot, open terrein met een grazige vegetatie,die

jaarlijks begraasdof gemaaidwordt

De waargenomendagvlinderszijn alle soortendie overwegendin de
aangegevenvegetatietypenthuishoren. Van de 14 aangetroffendagvlin-
dersoortenzijn tien soorten specifiek voor het vegetatietypezoom
en/of grasland. De overige 4 soortenzijn kenmerkendvoor mantel- en
bosrandvegetaties.Deze vier soortenzijn: Laridkaartje. Citroentje,
Bont zandoogjeen Vuilboomblauwtje.

De verspreidingvan de vlinders over de terreinenlijkt verband
te houden met de aanwezigevegetatietypenop het landgoed.

Bij continueringvan het huidige beheerzal zich vermoedelijk een
nog duidelijker gedifferentieerdbeeld aftekenenin het voorkomen en
de verspreidingvan de vlinders in de terreinen.

Alle waargenomenvlinders worden landelijk gerekendtot de alge-
meen voorkomendeof lokaal algemeenvoorkomendesoorten.

Het totaal aantal waargenomendagvlindersoortenkomt op 16 als we
de eenmaligewaarnemingenvan het Hooibeestje (Coenonymphapamphilus)
en de Oranje lucernevlinder (Colias croceus) meerekenen(zie tabel 7).

Tabel 7. Vlinders, waargeno.en buiten de teldata, gerangschikt naar terrein nr.

Soort I terrein nr.

Citroentje 1 t
Dagpauwoog 1 ex.
Kleine vos 1 ex.
Knoliewitje 2 ex.
Argusvlinder 1 ex.
Landkaartje leerstegener.) 1 e••
Bont zandoogje 1 ex.
8ruin zandoogje 1 ｾ

Geel dikkopje 5 e•.
Hooibeestje 1 ex.
Oranje lucernevlinder 1 d
Hel.kruidvlinder 1 rups

24-4-84
24-4-84
24-4-84
2-5-84

14-6-84
20-6-84
20-6-84
27-6-84
31-7-84
6-9-84

14-9-84
3-10-84

2

•

3

•
•
•

•

4

•

•
•
•
•
,

5 6

•

7 8 9
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Het ａ ｮ ･ ｭ ｯ ｮ ･ ｮ ｢ ｯ ｳ ｾ

door W.Knol

Inleiding.
Even buiten Leusden langs de weg van het vroegereHamersveldnaar

Stoutenburg,ligt ten noorden van de liniedijk een vochtig essenhakhout-
bosje dat plaatselijk bekend is onder de naam Anemonenbosjeof ook
wel Amsterdamsebosje. De grootte van dit perceelbedraagtca. 2 ha. en
de km. coördinatenzijn 157.7-461.7(ziefig. 1).
Midden in het bosje is een vijver gegravendie vermoedelijk voor jachtdoel-
einden wordt gebruikt. In het onderstaandewordt een korte schetsvan de
vegetatiegegeventerwijl er enkele opmerkingenover de vogels,hetbeheer
en bedreigingenworden gemaakt. Onderstaandegegevenszijn verzameld aan de
hand van een bezoek op 2-V-1985, waardoor slechtseen vluchtige indruk van
het gebied is verkregen.

Waterhuishoudingen bodem.
Het meest vochtige deel van het bosje bevindt

zich aan de zuidkant. Op een aantal plekken zijn in oost-west richting een
aantal greppelsgegravendie ten tijde van het bezoek geen water bevatten.
Vermoedelijk komt het grondwater nooit zo hoog dat er overstroming
optreedt. De vijver staat wsch. steedsvol water gezien het feit dat ze ge-
voed wordt door een artesischebron, d.w.z. dat het diepe grondwater via een
ter plekke geslagenbuis omhoog borrelt. Het hierdoor ontstanewateroverschot
wordt via een greppel in zuidelijke richting naar de liniesloot afgevoerd.

Een grondboring in het zuidelijke deel van het bosje leverde globaal
het volgende beeld op, waarbij de gebruikte terminologie overigensniet
overeenstemtmet die van de Stiboka. 0-15 cm bruinzwart sterk organisch

materiaal
15-40 cm sterk humeus,lemigzwart

zand
40-60 cm humeus,vrij lemig zwart zand
60-70 cm sterk lemig,bruingrijs (bos?)-

veen met veel hout en fijnere
wortelresten(zegge?).

70-90 cm grauw-geel zwak lemig zand met
af en toe fijne grinddeeItjes

De beschrijving van dit profiel komt sterk overeenmet die van een
broekeerdgrond.De bodemkaart(1:50.000) geeft voor het bosje en de wijde
omgeving een associatievan meerveen-,broekeerd-en beekeerdgrondenaan.
Dit complex van vergravenveengrondenmaakte deel uit van de eertijds
uitgestrekteveengrondenrond Hamersvelddie hun bestaansrechtontleenden
aan de stagnatievan het water.
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Vegetatie.
De boomlaag van het bosje bestaatbijn geheel uit Es(Fraxinus

excelsior) en in mindere mate uit Zwarte ･ ｬ ｳ Ｈ ａ ｬ ｾ ｳ glutinosa). Incidenteel
komen Zachte berk(Betula pubescens)en ｒ｡ｴ･ｬｰｯｰｾｩ･ｲＨｐｯｰｵｬｵｳ tremula) voor.
Vooral aan de noordwest-zijdekomen ook Zomereikfn(Quercusrobur) voor.
Zover kon worden nagegaanwordt het bosje ｲ ･ ｧ ･ ｬ ｾ ｴ ｩ ｧ gekapt, het laatst
rond 1975 en 1980(deels).De randen van het bosJeworden wat vaker gekapt.
In de struiklaag komt voornamelijk Vogelkers(Pr nus padus) voor met
daartussenook Lijsterbes(Sorbusaucuparia)en ｾ ｭ ｳ Meidoorn(Crataegus
monogyna). Langs de randen werd Gelderseroos(V'burnumopulus) en Sleedoorn
(Prunus spinosa)aangetroffen.
De kruidlaag kent een tweetal typische voorjaarsaspecten.In het vroege
voorjaar worden grote delen van de bodem bedekt door bloeiendeBosanemonen
ｾｮ･ｭｯｮ･ nemorosa)met daartussenSpeenkruid(Rannculus ficaria) en op
enkele plekken Muskuskruid(Adoxamoschatellina).
Wat later in het voorjaar is Dagkoekoeksbloem(S'lenedioica) aspectbepalend
middels een rose-rood tapijt.
Onderstaandevegetatie-opnamegeeft een redelij beeld van de bosvegetatie
met daarbij de opmerking dat het een voorjaarsapect betreft.

Soorten.

Fraxinus excelsior
Alnus glutinosa
Prunus padus
Sambucusnigra
Rubus frutico8US
Lonicera periclymenum
Humulus lupulus
Sorbusaucuparia

tussen

6(8)
4(5)
6(7)
2
4
2
3
2

() de schattingna bladzetting

ｾ
ｉ .

ewone es
warte els
ogelkers
ewone vlier
raam
amperfoelie
op
ilde lijsterbes



Anemone nemorosa
Ornithogalum umbellatum
Galeopsistetrahit
Silene dioica
Galium aparine
Polygonatummultiflorum
Carex riparia
Poa trivialis
Holcus lanatus
H. mollis
Cardamine flexuosa
Dryopteris dilatata
Carex remota
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8
2
4
4
3
3
4
5
3
2
1
1
1

Bosanemoon
Gewone vogelmelk
Hennepnetel
Dagkoekoeksbloem
Kleefkruid
Veelbloemigesalamonszegel
Oeverzegge
Ruw beemdgras
Gestreeptewitbol
Gladde witbol

Bosveldkers
Brede stekelvaren
Ijle zegge

Overige soorten die in het
Valeriana officinalis
hedera helix
Ribes rubrum
Crataegusmonogyna
Ranunculusficaria
Taraxacumofficinale
Angelica sylvestris
Corydalis claviculata
Moehringia trinervia
Urtica dioica
Adoxa ｭｯｳ｣ｨ｡ｴ･ｬｾｩｮ｡

Aegopodium podagraria
Calamagrostiscanescens
Stellaria media
Quercus robur
Phalarisarundinacea
Athyrium filix-femina
Scrophularianodosa
Festuca ｧ ｩ ｧ ｡ ｮ ｴ ｾ ｡
Caltha palustris
Phragmitesaustralis
Juncuseffusus
Matricaria maritima

bosje werden
f
la
0

0

f
r
0

0

f
f
lf
0

0

r
0

r
0

r
r
r
la
f
f

aangetroffenZ1Jn o.a.
Echte valeriaan

. iClimop
Aalbes
Eenstijlige meidoorn
Speenkruid
Paardebloem
Gewone engelwortel
Rankendehelmbloem
Drienerfmuur
Grote brandnetel
Muskuskruid
Zevenblad
Hennegras
Vogelmuur
Zomereik
Rietgras
Wijfjesvaren
Knopig helmkruid
Reuzenzwenkgras
Dotterbloem
Riet
Pitrus
Reukloze kamille

De in de opname gebruikte bedekkingscodeis gebaseerdop een 9-delige
schaal(zieverder); de overige soorten zijn volgens de methodeTansley
geschat.
Bovenstaandesoortenlijst geeft overigensgeen volledig beeld van de flora
doordat er een beperkt deel van het bosje is bekeken.Deprovinciale
milieukartering geeft een aantal soorten op die in het bosje of in een
nabijgelegenhoutwal voorkomen welke hierboven niet zijn vermeld.
Dit betreft o.a. Groot heksenkruid(Circaealutetiana),Robertskruid(Geranium
robertianum),Gewoon nagelkruid(Geumurbanum),Dauwbraam(Rubuscaesius)en
Bosandoorn(Stachyssylvatica).

Opvallend was het massaaloptredenvan Muskuskruid(Adoxamoschatellina)
op een zandheuveltjedat ontstaanmoet zijn met de aanleg van de vijver
(in de zestiger jaren). In de vijver zelf komen vnl. Oeverzegge(Carexriparia)
en Riet(Phragmitesaustralis) voor.
Vegetatiekundigbezien is het bos een fraai voorbeeld van een Elzen-Vogelkers
bos(Alno-Padion)en daarbinnenkan het nog tot de vochtige Elzen-Essenbossen
(Circaeo-Alnion) gerekendworden.
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De gebruikte frequentie/bedekkingscodesdiein de opnametabelen in
soortenlijst zijn gebruikt worden hieronder vermeld.
Het gebruik van twee verschillendecodes brengt w licht verwarring met. ,
zich mee doch is ｮ ｯ ｯ ､ ｺ ｾ ｫ ･ ｬ ｩ ｪ ｫ pmdat binnen een ｶ ･ ｾ ･ ｴ ｡ ｴ ｩ ･ Ｍ ｯ ｰ ｮ ｡ ｭ ･ een
grotere nauwkeurigheidvereist is dan voor een bo jPerceel.

Gecombineerdefrequentie/bedekkingschaal

1- 1- 2 ex. bedekking <1%
2- 3-20 ex. 11 <1%
3- 21-100ex. 11 <5%
4- 100 ex. 11 <5%
5.,. willekeurig aantal bedekking 5-12%
6- 11 11 11 13-25%
7- 11 11 11 26-50%
8- 11 11 11 50-75%
9- 11 11 11 75-100%

Methode Tansley,

r -sporadischin de vegetatievoorkomend, enkele ex. (rare)
o -af en toe voorkomend, weinig talrijk.(occasio al)
f -regelmatig voorkomend,talrijk(frequent)
a -bedekkend,zeertalrijk(abundant)
cd -gedeeltelijkaspectbepalend(codominate)
d -aspectbepalend(dominate)

Daarnaastwordt er nog een combinatielettertpegepast(l=local)
de combinatie lf(plaatselijk talrijk) bijv. ｯ ｮ ｾ ｳ ｴ ｡ ｡ ｴ Ｎ

waardoor

Vogels.
Tijdens het korte bezoek werden de volgende vogelsoortenwaargenomen

in of langs de rand van het bos; ｔ ｪ ｩ ｦ Ｍ ｴ ｪ ｡ ｦ Ｌ ｆ ｩ ｴ ｩ ｳ Ｌ ｾ ｯ ｯ ｬ ｭ ･ ･ ｳ Ｌ ｎ ｡ ｣ ｨ ｴ ･ ｧ ｡ ｡ ｬ Ｌ ｔ ｯ ｲ ｴ ･ ｬ ﾭ
duif,Kleine ｫ ｡ ｲ ･ ｫ ｩ ･ ｴ Ｌ ｚ ｷ ｡ ｲ ｴ ｫ ｯ ｰ Ｌ ｔ ｵ ｩ ｮ ｦ ｬ ｵ ｩ ｴ ･ ｲ Ｌ ｍ ･ ｲ ･ ｬ Ｌ ｾ ｯ ｵ ｴ ､ ｵ ｩ ｦ Ｌ ｚ ｷ ｡ ｲ ｴ ･ kraai,
Winterkoning,Vlaamsegaai,Heggemus,allen zingend of alarmerend. ｔ ･ ｶ ･ ｮ ｾ
fourageerdeer een Buizerd boven het bos. Verder bevindt er zich een'
kraaienslaapplaats.

Ontwikkelingen en beheer.
In de regio zijn mij geen voorbeeldenbekend van

dergelijk fraai ontwikkelde Elzen-Vogelkersbosse. Alleen al uit dit oog-
punt is beschermingdringend gewenst. De toekoms ige woningbouw door de
gemeenteLeusden nabij deze plek(Ruige Veld) kan negatievegevolgen met zich
meebrengen(ontwatering,recreatie).Daarmeezou ･ｾｮｺ･ｬｦ､･ situatie ontstaan
die momenteelvoor de Schoolsteegbosjesgeldt. Ontsluiting van de liniedijk
zou dit nog verergeren.
T.a.v. het beheer zou een verhoging van de grondwaterstandzeer wenselijk zijn
gezien de lage peilen in de omringendelandbouwgebieden.
Het hakhoutbeheeris hier de laatste jaren met ｺｾ｡ｲ･ machinesuitgevoerd,
waardoor in de veenachtigebodem diepe sporen zijn getrokken. Een minder in-
grijpend hakhoutbeheerzou hier wat dat betreft leker op zijn plaats zijn.
Overigenszou het eveneensaanbevelingverdienenwanneereen deel van het
hakhout omgevormd zou worden tot opgaand Essenbs. Het sparenvan over-
staandersin het hakhoutgedeeltezou tevens de a ifaunistischekwaliteiten
ten goede kunnen komen(grasmus).
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·Overige.
Hoewel het bosje als zeer belangwekkendkan worden aangeduid ,

blijkt dit op generlei wijze uit de provinciale milieukartering.
Het ontbreken van soortenals Bosanemoon,Muskuskruiden Gewone vogelmelk in
de streeplijst(zieook Provo Utrecht 1984) heeft mogelijk geleid tot het
ontbrekenvan dit bosje in het voorontwerp streekplanUtrecht.
Moge deze publicatie daar veranderingin brengen.

Literatuur.

Provincie Utrecht. 1984.Wilde planten van Utrecht. Provo Utrecht.
175 pp.

Stiboka. . 1966.Bodemkaartvan Nederland, 1:50.000, blad 32 west,
Amersfoort + toelichting. Stiboka,Wageningen.

correspondentie-adres:Mauritslaan 3
3871 CG Hoevelaken

oner"'Y"'lone nern OA.oSO
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VELDWAARNEMINGEN 19

Deze rubriek beoogt het vastleggenvan allerlei losse velwaarnemingenuit
het gebied dat globaal begrensdwordt door de UtrjChtse Heuvelrug, de rand-
meren, het Veluwemassiefen de Rijn. -
Het inzendenvan waarnemingendient bij voorkeur fP onderstaandewijze
plaats te vinden. Bij de redactie zijn hiervan vo rgedrukte ex. verkrijgbaar.

Soort Gemeente Datum Aaantal Bijzonderheden m-vak Waarnemer(s)

ar

ar-Vincent van
-Teus Slagboo
-Vincent van
-Lex Boon
-Redactie

In principe worden alle waarnemingengeplaatst.B oed- en vindplaatsenvan
zeldzameof kwetsbaresoorten worden niet exact a ngegeven.De exacte vind-
plaatsenworden in een nevenarchiefopgeslagenzodat ze in geval van
planologischebedreiging toch bruikbaar zijn. l
Bij twijfel dient de waarnemingvan een beschrijv ng vergezeld te gaan en zo
mogelijk(indien verantwoord) van enig materiaal. Moeilijke determinaties
worden aan de volgende personenvoorgelegd:

Paddestoelen -JaapWisman I
Mossen -Gerard Dirks
Amfibieën &
Reptielen
Vogels
Zoogdieren
Insecten
Overige

Uiteraard kan iedereenook zelf determinatiesaan bovengenoemdepersonen
voorleggen. In elk geval de geraadpleegdeliterat ur vermelden, al is het
alleen al vanwegede naamgeving(Paddestoelen,Mossen,Insecten).

plek niet meer goed bekend, dan wordt het

t"{,, 4{"
.

I

....... ｾ ..
?I

I

I .
460

I
46A,

ISO 151 ISO 151

Het linkerpunt wordt aangegevenals
150.5-460.7.Ir het rechtervakis niet meer
bekend waar de vindplaats ligt; 150x460

topografische ｾ aarten van Nederland,
n kleur. Kostprj js ca. f 30,-.

T.a.v. km-coö:.dinatenhet volgende. De gebruikte ｾ ｯ  ｲ ､ ｩ ｮ ｡ ｴ ･ ｮ zijn de zgn.
Amersfoort-coordinatendie op de topografischekaarten vermeld staan.
Een waarnemingwordt aangegevendoor het snijpuntl van de verticale en
horizontale te noemenwaaronderde vindplaats ligt. Betreft het een
vrij groot gebied of is de exacte
nummer van het km-vak opgegeven.
Daarbij dient steedshet snijpun-
tenpaar te worden aangegeven
dat direct linksonder de
vindplaats ligt. Voor nauw-
keurige opgave zijn de km-vakken
onderverdeeldin lOD-meter
vakken(zie.hiernaast).
Topografischekaarten zijn in
verschillendeschalenver-
krijgbaar bij de Topografische
Dienst, Bendienplein5,
7815 SM Emmen. Tel. 05910-
969111

Speciaal voor inventarisatie-
doeleindenheeft Staasbosbeheer
een zgn inventarisatie-atlas
uitgegeven,een boekwerk met alle
schaal 1:80.000, overigensniet i
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"ogels
007-Dodaars(Tachybaptusruficollis)-AMERSFOORT: 20-X-1983, 2 ex. in Vallei-

kanaal nabij Hogeweg; 156.3-463.0(L.Boon) : 29-11-1984, 2 ex. op het
Valleikanaal;156.2-463.3(G.v.Dijk) -LEUSDEN:31-1-1984, 1 ex. in
Esvelderbeek;159.9-463.8(R.de Lange) :7-IV-1984, 1 ex. op de Vinse-
laarse plas; 161x463 (R. de Lange) -NIJKERK: 21-11-1984, 2 ex. in de
Wiel in een ijswak,Arkemheen; 158.0-472.6(T.Slagboom)-WOUDENBERG: 23-
IX-1984, de eerstetwee ex. weer op het Valleikanaal gezien bij 't Broek;
161x452 (J.Lagerwey).

072-Aalscholver(Phalacrocoraxcarbo)-AMERSFOORT:5-11-1984, 4 ex. overvlie-
gend,oost,bovenstation; 154x462 :17-111-1984,44 ex. overvliegend,oost,
t.h.v. Randenbroekerbos;.155x462 (R. de Lange) :25-11-1985, 5 ex. laag
overvliegend boven Schothorsterbos;155x466 (H.Smid) -LEUSDEN: 8-IV-
1984, 1 ex. op de Vinselaarseplas; 161x463 (R. de Lange) -HUIZEN:
7-111-1984, 8 ex•.bij de StichtseBrug; 148x479 (R. de Lange)

122-Blauwe reiger(Ardeacinerea)-AMERSFOORT:8-11-1982, 4 ex. terug op de
nesten in Randenbroek;155.7-462.4(G.Visscher) -WOUDENBERG: l-IV-1984,
ca. 25 nesten in het Broekerbos; 161x452 (J.Lagerwey)

124-Purperreiger(Ardeapurpurea)-AMERSFOORT:13-V-1982, 1 ex. in boom nabij
de Eem,Coelhorst;152x462(G.Visscher)

153-Kleine zwaan(Cygnuscolumbianusbewickii)-HUIZEN:7-III-1984, ca. 75 ex.
bij de StichtseBrug; 148x479 -LEUSDEN:19-III-1984, 1 ex. nabij Vinselaar,
zat hier tot 7-IV en werd toen dood gevonden;160/161x463(R. de Lange)

154-Wilde zwaan(Cygnuscygnus cygnus)-NIJKERK: 11-11-1984, 6 ex. ten zuiden
van de Nekkeveldseweg,Arkemheen;157.7-472.5(T.Slagboom) -SOEST:
29-1-1982, 1 adult ex. tussen9 knobbelzwanenin de Soesterpolder
(G.Visscher)

157-Rietgans(Anserfabalis)-BUNSCHOTEN: 15-11-1984, 18 ex. ten westen v.d.
Vinkenweg,Bikkerspolder;151.3-473.3,6 ex. ten westen van de Gasthuis-
weg tussen kleine zwanen,Bikkerspolder;152.3-472.7-NIJKERK: 11-11-1984,
1 ex. tussenkleine zwanen, was gewond; 157x47l (T.Slagboom)

159-Kolgans(Anseralbifrons)-BUNSCHOTEN: 15-11-1984, 1 ex.(juv),Bikkerspo1der;
152.3-472.7(T.Slagboom) -ZUID-FLEVOLAND: 1-1-1983, min. 1000 ex. in de
Ganzengouw;149/154-476/479CG.v.Dijk)

161-Grauwegans(Anseranser)-AMERSFOORT:29-111-1982, 1 ex. nabij enige
knobbelzwanenen 4 kleine zwanen,Coelhorst;151x466(G.Visscher)
BAARN: 6-111-1984, 8 ex. bij Eembrugge; (R.de Lange) -BUNSCHOTEN:
1-111-1984, 6 ex. ten westen van de Vinkenweg,Bikkerspolder;151.3-473.3
(T.Slagboom) -HOEVELAKEN: 8-111-1984, 30 ex. overvliegend,noord, op
11-111, 47 ex. ;160.3-464.6 :4-IV-1984, 3 ex. overvliegend(R. de Lange)
HUIZEN: 6-111-1984, 15 ex. bij de StichtseBrug; 148x479 (R. de Lange)
NIJKERK: 11-11-1984, 1 ex. tussen groep kleine zwanen,Arkemheen;157x471
:21-11-1984, 6 ex. ten westen van de Bremenseweg; 159x473(T.S1agboom)
:21-11-1984, 2 ex. nabij de Wiel; 158x472(W.Knol,T.S1agboom)

167-Brandgans(Branta1eucopsis)-ZUID-FLEVOLAND: 1-1-1983, 10 ex. in de
Ganzengouw;149/154-476/479(G.v.Dijk)

170-Nijlgans(Alopochenaegyptiacus)-NIJKERK:20-IV-f984, 2 ex. in polder
Arkemheen;J.Lagerwey
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173-Bergeend(Tadornatadorna)-AMERSFooRT: ＱＶＭｉｖＭｬｾＸＲＬ 8 ex. in zandput Zeldert
:151.6-469.2 :13-V-1982, 5 ex. eerst op weilard, later op liniedijk,
Coelhorst: 152x462(G.Visscher)-EEMNES: 11-11-1984, 5 ex. in wiel langs
zomerdijk,Noordpolderte Veld;148.8-474.4 Ｈ ｔ Ｎ ｾ ｬ ｡ ｧ ｢ ｯ ｯ ｭ Ｉ -NIJKERK: 5-11-
1984, 1 ex. in Arkemheen;(R.de Lange) : 9-VIr1984, 2 ex.(l vr.) in nat
weiland met poel; 157.9-473.5(V.v.Laar) -PUTt.EN: 2-11-1984, 1 ex. in
Putterpolder: 162.8-473.9:1-111-1984, 2 ex. 'n Putterpolder: 161.4-
473.2 (T.S1agboom)

179-Smient(Anaspenelope)-HUIZEN: 6-111-1984, ca. 1500 ex. nabij de Stichtse
Brug; 148x479 (R. de Lange) -NIJKERK: 4-111-1984, 1300-1500ex. op het
Nijkerkernauw: 156.5/160-473/475(G.v.Dijk-Paerlbergen G.v.Dijk)
-PUTTEN: 1-111- 1984, ca. 400 ex. fouragerendop de Zeedijk; 163x
475 (T.Slagboom)

186-Wilde eend(Anasplatyrhynchos)-WOUDENBERG:7-V-1984, een eend met 18
pulli in Nattegatsloot,Voskuilen;159x456 , ｾｶ･ｮ･･ｮｳ een ex. met 18 pulli
bij Groot Donkelaar op de beek; 161x456 (J.Lagerwey)

194-S1obeend(Anasclypeata)-LEUSDEN: ｾＵＭｉｉｉＭＱＹＸｾＮ 3 ex.(2 vr) op de Vin se-
laarse plas; 161x463 :7-IV-1984, 1 ex.(m) op de Vinselaarseplas en
op 12-1V.1984, hier 2 ex.(l vr): 161x463(R. je Lange) -NIJKERK: 9-Vl-
1984, 2 ex.(l vr) in de Rassenbeek;157.4-47 .2 :9-IV-1984, 1 vr. met
juv. in wiel, bosje SBB-reservaat;157.5-473.V.v.Laar

198-Tafeleend(Aythyaferina) -AMERSFOORT: 22-11- 985, 2 ex.(l vr) in Vallei-
kanaal; 156x463 (H.Smid,I.Smid) :2-111-1985, 1 ex. in Valleikanaal bij
spoorbrug;157x464(H.Smid)

218-Brilduiker(Bucephalac1angula)-AMERSFOORT: 6-11-1985, 1 ex.(vr) in
Valleikanaal bij Lageweg; 463x156 (H.Smid)

220-Nonnetje(Mergusalbellus) -EEMNES: 11-II-198l , 2 ex.(vr) in wiel langs
zomerdijk,Eempolder;148.8-474.4LEUSDEN: 4- 11-1984, 3 ex.(vr) in de
Heiligenbergerbeek;156.0-457.6-NIJKERK: 3-,-1984, 2 ex.(vr) in sloot
bij Nekkeveldseweg,Arkemheen;158.5-472.3 : -11-1984, 2 ex.(vr) in
Arkervaart: 160.2-473.6(T.Slagboom) Ｚ Ｖ Ｍ ｉ ｉ ｉ Ｍ ｾ Ｙ Ｘ Ｔ Ｌ 7 ex.(4 vr) op
Nijkerkernauw ;(R. de Lange)

231-Wespendief(Pernisapivorus)-AMERSFOORT:29-V 1-1982, 1 ex. overtrekkend
boven Schothorsterbos;155x465 (G.Visscher)

239-Rodewouw(Milvus milvus) -WOUDENBERG: 31-111-1984, 1 ex. ten zuiden
van Woudenberg:(J.Lagerwey)

260-Bruine kiekendief(Circusaeruginosus)-AMERSFOORT: 13-V-1982, 1 ex.(vr)
jagend boven de weilanden in Zeldert; (G.Visscher) :9-VII-1982, 1 ex.
jagend in Zeldert(G.Visscher)-LEUSDEN: 20-111-1984, 1 ex.(vr) boven
Hazewater;154x459(R. de Lange) -NIJKERK: 9- 1-1984, 1 ex. in rietland bij
Rassenbeek:157.4-473.2(V.v.Laar)

261-Blauwe kiekendief(Circuscyaneus)-NIJKERK:2 -1-1984, 1 ex.(vr) nabij
Bremenseweg,Arkemheen:159/160-473(T.Slagboom) -ZUID-FLEVOLAND: 1-1-
1983, 2 ex. nabij de Ganzengouw:149/154-476479 (G.v.Dijk)

,
j
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267-Havik(Accipiter gentilis)-AMERSFOORT: 7-IV-1982, 1 ex.(m) overvliegend
bij Belgen-monument;153.0-461.6:2-VIII-1982, 2 ex.(juv) op Coelhorst; 152
x462 (G.Visscher) -BAARN: 13-IV- 1984, 5 ex. waaronderéén paar, afzonderlijk
overvliegend, de Stulp;145x466-HOEVELAKEN: 1-IV-1984, 1 ex.(vr);(R. de
Lange) -LEUSDEN: 23-VIII-1982, 1 ex. in populierenbos;159x462
(G.Visscher) :17-111-1984, 1 ex.(vr) nabij Oud-Leusden,Treek; 153x459
:25-111-1984, 1 ex.(vr) bij Vinselaar; 160/161x463: 7-IV-1984, 2 ex.
bij Vinselaar; 160/161x463(R. de Lange) -SCHERPENZEEL-1984,geslaagd
broedgeval; (J.Lagerwey)

269-Sperwer(Accipiternisus) -AMERSFOORT: 11-1-1982, 1 ex.(vr) had zich
doodgevlogen tijdens achtervolginglijsterachtigetegen blinde muur
Archimedesstraat:14-11-1982, 1 ex.(vr) langs Schothorsterlaan,Hoogland:
155.3-465.4 :29-VIII-1982, 1 ex. overtrekkendSchothorsterbos;155x
465 (G.Visscher) :4-11-1984, 1 ex.(vr) dood aangetroffenbij flat
Ringweg Randenbreok.De sperwer had de prooi, een turkse tortelduif,
nog in de klauwen. Vermoedelijk tegen een raam gevlogen. Het dier is
opgestuurdnaar het Zoologisch Museum te Amsterdam; 156.0-462.3
(L.Boon) :26-11-1985, 1 ex.(vr) bij Schothorsterbos;155x465 (H.Smid)
-BAARN: 13-IV-1984, 5 ex. waaronder twee paren, afzonderlijk overtrekkend
boven de Stulp; 145x466 -HOEVELAKEN: 9-111-1984, 1 ex. overvliegend,
noord; 160.3-464.6:12-111-1984,1 ex. bij de Lage weg; 158x464
(R. de Lange) -LEUSDEN: 23-VIII-1982, 2 ex. cirkelend boven populierenbos,
Stoutenburg; 159x462 (G.Visscher) :17-111-1984, 1 ex.(vr) in de Treek;
7-IV-1984, 2 ex. bij Vinselaar; 160/161x463(R.de Lange)

-SCHERPENZEEL: 9-VIII-1984, 1 ex. sloeg huismus op bouwwerf; 161x454
: 12-IX-1984, één ex. vliegt zich dood tegen ruit of gaas bij volière
; 161x454 (J.Lagerwey)

287-Buizerd(Buteobuteo) -AMERSFOORT: 18-IV-1982, 1 ex. roest iedere avond in
Schothorsterbos;152x462 : 26-V-1982, 1 ex. overtrekkendboven Schothorster-
bos; 155x465 (G.Visscher) -BAARN: 13-IV-1984, 9 ex. doortrekkend bij
de Stulp; 145x466 (R. de Lange)-LEUSDEN: 1982, één waarnemingvan een
broedgeval; (G.Visscher) : 17-111-1984,3 ex. in de Treek;(R. de
Lange) -SCHERPENZEEL: 1984, minstensdrie geslaagdebroedgevallen;
-WOUDENBERG: 1984, minstensdrie broedgevallen,waarvan één twijfel-
achtig; J.Lagerwey

304-Torenvalk(Falcotinnunculus) -AMERSFOORT: 26-11-1985, 2 ex.(paar) met
territoriumactiviteiten:154x465(H.Smid)

309-Smelleken(Falcocolumbarius) -AMERSfOORT: 16-IV-1982, 1 ex. doortrekkend
over de weilanden bij Malewetering;152x462(G.Visscher) :11-11-1984.
1 ex.(vr) bij Hooglanderveen;(R.de Lange) -BAARN: 2-11-1984, 1 ex.
(m) langs de Loodijk, de Haar; 150.2-470.2-NIJKERK: 26-1-1984, 1 ex.
jagend achter bonte kraai aan,Arkemheen;157x472 (T.Slagboom)

310-Boomvalk(Falcosubbuteo)-AMERSFOORT: 16-V-1982, één paar in park Randen-
broek: 155.6-462.4(G.Visscher) : 20-V-1982, één paar vliegend boven
Schothorsterbos:155x465 :29-VIII-1982, 1 ex. overtrekkendboven Schot-
horsterbos;155x465-LEUSDEN: 1982, broedgeval (G.Visscher)
-HOEVELAKEN: 21-IV-1984, 1 ex. overvliegend;(R.de Lange) :28-VIII- 1982,
2 ex. boven Hazewater,de Treek; 154x459 (G.Visscher) : VIII-1984,
min. twee broedparenmet uitgevlogen jongen; (W.Knol)- SCHERPENZEEL:
1D-VIII-1984, broedpaarmet twee jongen -WOUDENBERG: 10-VIII-1984,
broedpaarmet uitgevlogen jongen; (J.Lagerwey)
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320-Slechtvalk(Falcoperegrinus)-BAARN: 18-11-1984, 1 ex. bij de Stulp;
145x466 (R.de Lange)

367-Patrijs(Perdixperdix)-NIJKERK: 11-11-1984, 2 ex. in Arkemheen;(R.de Lange)

433-Kraanvogel(Grusgrus)-AMERSFOORT: 5-XI-1982, 39 ｾｸＮ laag boven Schothorst,
richting zuid; 155x465 LEUSDEN: 8-Xl-l982, 45 ex. kwamen vanuit richting
Hazewaterin zuidoostelijke richting ｯ ｶ ･ ｲ ｧ ･ ｶ ｬ ｯ ｧ ･ ｾ om ± 9.15 uur. De indruk
bestondalsof de vogels zojuist waren opgestegen.Ze waren zich duidelijk aan
het hergroeperen,mogelijk hebben ze hier overnacht; 154.4-459·.4: 21-Xl-
1982, onbekendaantal gehoord boven ｢･ｧｲ｡｡ｦｰｬ｡｡ｴｾ Rusthof; 154.3-460.0
(G.Visscher)

450-Scholekster(Haematopusostralegus)-HUIZEN:7-111 1984, 2 ex. bij de Stichtse
Brug; 148x479 -LEUSDEN: 25-111-1984, 119 ex. bij Vinselaar; 160/16lx
463 (R. de Lange)

456-Kluut(Recurvirostraavosetta)-HUIZEN: 6-111-1984, 2 ex. bij de Stichtse
Brug; 148x479 (R. de Lange)

485-Goudplevier(Pluvialisapricaria)-AMERSFOORT:9-VII-1982, 1 ex. tussen
4 regenwulpenen kieviten,Coelhorst;152x462 (G.Visscher)

493-Kievit(Vanellus vanellus)-RENSWOUDE:22-1V-1984, 20 ex. op klein weilandje.
Deze ex. zitten hier al geruime tijd en komen niet tot broedenof paarvorming.
WOUDENBERG: 23-1-1984, tussen23-1 en 1-11, geer ex. op Lage Weide, terwijl
daar verder het gehele jaar kieviten zitten; l5cx452 (J.Lagerwey)

512-Bonte strandloper(Calidrisalpina)-HUIZEN: 6-11 -1984, 1 ex. nabij de Stichtse
Brug; 148x479 (R. de Lange)

517-Kemphaan(Philomachuspugnax)-NIJKERK: 25-VI-1981' min. 10 ex.(2 vr), één
vrouwtje met een zeer klein jong; 157/158-472.5473 : 25-VI-1983, 6 ex.( 1 vr)
nabij de Bontepoort; 156/157-471/472(G.v.Dijk)

518-Bokje(Lymnocryptesminimus)-AMERSFOORT: 16-1V-1 82, 1 ex. opvliegend uit
de Maleweteringmet watersnip;152x462Ｈ ｇ Ｎ ｖ ｩ ｳ ｳ ｣ ｨ ｾ ｲ Ｉ

519-Watersnip(Gallinagogallinago)-AMERSFOORT: l3-V-1982. 1 ex. baltsendnabij
de Malewetering; 152x462 (G.Visscher)

529-Houtsnip(Scolopaxrusticola)-AMERSFOORT: ＱＳＭｘｬＭｾＹＸＲＬ 3 ex. ,op 6-Xll, 1 ex.
in door gaas omheind bosperceelmet jonge aanplant van eik en berk,Birkhoven;
151.7-462.3(G.Visscher): 28-11-1985, 1 ex. in chothorsterbos;155x 465
(H.Smid -BAARN: 28-111-1982, 1 ex. vliegend bov n een laantje op Groeneveld;
145x469 (G.Visscher) -LEUSDEN: 31-1-1984, 1 ex. nabij Vinselaarseplas;
16Ö/161x463(R. de Lange)

532-Grutto(Limosalimosa)-AMERSFOORT: 13-V-1982, 10 paar in drassigeweilanden
nabij Malewetering,Coelhorst;152x462(G.Visscher-HUIZEN: 6-111-1984, 9 ex.
bij de StichtseBrug; 148x 479 LEUSDEN:25-111-184, ca. 20 ex. bij Vinselaar;
l60/161x463 (R. de Lange) -NIJKERK: 6-111-1982, eerst ex. dit jaar,Arkemheen;
(G.Visscher) :4-111-1984, 1 ex. op ijs Nuldernauw, vloog later met wulpen
naar Putterpolder;16l.5-474.5(G.v.Dijk-Paerlberg,G.v.Dijk)-SCHERPENZEEL:
21-111-1984,de eerstegrutto's,Kolfschoten;162x457(J.Lagerwey)

538-Regenwulp(Numeniusphaeopus)-AMERSFOORT:14-1V-1982, 4 ex. en één wulp langs
de Coelhorsterweg,op 16-1V, 5 ex. op deze weilfnden fouragerend; 152x462
:21-1V-1982, 8 ex. overtrekkendbij Belgenmonumrnt,noord;153.Û-46l.6
LEUSDEN: 11-1V-1982, 1 ex. op weilanden Emelaerseweg,Stoutenburg;(G.Visscher)
: 20-1V-1984, 19 ex. nabij Vinselaar; 160/l61x ｾ Ｖ Ｓ (R. de Lange)
-SCHERPENZEEL: 1984. Dit jaar (tot X-84) geen ｲ ｾ ｧ ･ ｮ ｷ ｵ ｬ ｰ ･ ｮ op de grond gezien
in de wijde omgeving, i.t.t. andere jaren; (J.L gerwey)

;
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541-Wulp(Numeniusarquata)-BARNEVELD: 28-1V-1984, 16 ex. overvliegend,noord:
Erica: 165x462 (R. de Lange) -NIJKERK: 12-XII-1982, een vlucht van meer dan
100 ex. nabij het stoomgemaal;158x473(G.Visscher) :11-11-1984, min.
300 ex. ten noorden van Nekkeveldseweg,Arkemheen;157/158.5x473
(T.Slagboom) :4-111-1984, 250 ex. zaten eerst op ijs van Nuldernauw,
vlogenlater naar Putterpolder; 161.5-474.5G.v.Dijk-Paerlbreg,G.v.Dijk
:6-111-1984, ca. 150 ex. in Arkemheen bij de Arkervaart; (R. de Lange)
4-111-1984, 130 ex. op de dijk naar Nekkeveld;156.5-473.1(G.v.Dijk-
Paerlberg,G.v.Dijk)-PUTTEN: 15-11-1984, 25 ex. in Putterpolder; 162x
475 :1-111-1984, 139 ex. ten noorden van de Arlerweg,Putterpolder:
162x475

545-Zwarte ruiter(Tringa erythropus)-AMERSFooRT:9-VI11-1984, 1 ex. opvliegend
uit gegravenpoel op landgoedSchothorst; 154.9-465.7(L.Boon,V.v.Laar)

546 Tureluur(Tringa totanus)-BUNSCHOTEN:30-111-1982,ca. 30 ex. langs de
Lodijk:(G.Visscher) -LEUSDEN:25-111-1984, 10 ex. bij Vinselaar:
160/161x463(R. de Lange) -SCHERPENZEEL: 15-V-1984, 1 paar op Bruinhorst:
162x453 (J.Lagerwey)

553-Witgatje(Tringaochropus) -LEUSDEN: 20-1V-1982, 1 ex. langs oever van de
Barneveldsebeek nabij Stoutenburgerbos;(G.Visscher)-NIJKERK: 2-11-
1984, 1 ex. in onderbemaaldesloot,Arkemheen:157.6-471.8:15-11-1984,
2 ex. langs de westkadijk,Arkemheen;160.1-473.7(T.Slagboom)-PUTTEN:
2-11-1984, drie keer één ex. in onderbemaaldesloot,Putterpolder:
resp. 162.4-473.9: 162.2-473.5: 162.4-474.0(T.Slagboom)

556-0everloper(Actiteshypoleucos)-AMERSFooRT:13-V-1982, 8 ex. langs de
Eemoeverfouragerend: 152x462 (G.Visscher)

582-Kokmeeuw(Larusridibundus) -SCHERPENZEEL: 19-11-1984, eerstekokmeeuw
met zomerkleed:(J.Lagerwey)

627-Zwarte stern(Chlidoniasniger)-LEUSDEN: 20-1V-1984, 1 ex. bij Vinselaarse
plas; 161x463 (R. de Lange)

687-Tortelduif(Streptope1iaturtur)-NIJKERK: 9-VI-1984, 1 paar in weiland:
157.9-473.5(V.v.Laar)

724-Koekoek(Cuculuscanorus) -AMERSFOORT: 25-1V-1982, 1 ex. voor het eerst
gehoord in het Schothorsterbos;155x465(G.Visscher)-BARNEVELD: 28-1V-1984,
1 ex. roepend ,Erica: 165x462 (R. de Lange)

757-Steenuil(Athenenoctua) -AMERSFOOORT: 22-1-1982, 1 ex. hoek Schothorster-
laan/zwarteweg,Hoogland: 155.3-465.3: 16-1V-1982, 1 ex. in eik langs
Mgr. v.d. Weteringweg,Hoogland:21-1V-1982, 1 ex. in boom hoek Zielhorster-
laan/Schothorsterlaan;156.2-465.4(G.Visscher)

761-Bosuil(Strix aluco) -AMERSFOORT: 5-1V-1982, 1 ex.(m) roepend in park•Randenbroek:155.7-462.5-HOEVELAKEN: 10-11.1984, 1 ex. overvliegend,
Hoevelakensebos;159x465/467(R. de Lange)

767 Ransuil(Asio otus)-AMERSFooRT: 9-1V-1982, 2 ex. nabij oud eksternest
in Schothorsterbos,op 25-1V werd dit door torenvalkenin beslag genomen:
155x465(G.Visscher)-NIJKERK: 11-11-1984, 20 ex. in Arkemheen;(R. de Lange).

768-Velduil(Asio flammeus) -NIJKERK: 12-XII-1982, 1 ex. in polder ａ ｲ ｫ ･ ｭ ｨ ･ ･ ｮ ｾ

158x473 -SOEST: 14-11-1982, 1 ex. opvliegend uit heideveld,Vlasakkers;
150x461 (G.Visscher)
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795-Gierzwaluw(Apusapus) AMERONGEN: 13-V-1984, ca. 100 ex. boven spoorweg-
kruispunt,Overberg;161x451 -SCHERPENZEEL: 4-V-1984, eerste ex. boven dorp,
de laatstewerden gezien op 23-Vlll; 161x454 (J.trgerwey)

831-1Jsvogel(Alcedoatthis)-AMERSFOORT: 18-111-1984, 1 ex. in eenvijver
in de Liendert;156.5-464.4(G.v.Dijk) -LEUSDEN: 12-1V-1984, 1 ex. bij
de Vinselaarseplas, ook op 20-1V; 161x463 (R. de Lange) -NIJKERK: 2-11-
1984, 1 ex. in de omgeving van duiker langs ce Berencamperweg;161.5-
472.5 (T.Slagboom)-SCHERPENZEEL:15-1X-1984, 1 ex. vliegt tegen ruit
van de Holevoetschool. Is door leerling mee raar huis genomenen gefoto-
grafeerd, waarna weer losgelaten;161x454-SCfERPENZEEL/WOUDENBERG:
begin lX-1984, 1 ex. op de Lunterse beek; (J Lagerwey)

856-Groenespecht(Picusviridis)-AHERSFooRT: 13-\1-1982, 1 ex. in bosje
bij politieschool; 155.8-460.5(G.Visscher) -AMERSFOORT: 13-1V-1984, 1 ex.
in Birkhoven;152x462-LEUSDEN: 17-111-1984, 1 ex. in de Treek; (R. de Lange)

863-Zwarte specht(Dryocopusmartius)-BAARN: 13-1 -1984, 2 ex.(roepend)
bij de Stulp; 145x466 (R. de Lange)

887-Kleine bonte specht(Dendrocoposminor) -HOEVELAKEN: 2-1V-1984, 1 ex.
roepend in Hoevelakensebos; 158x465/466-LEUSDEN: 6-11-1984, 1 ex.
(vr) in Stoutenburgerbos;160x463 (R. de Lan,e) SCHERPENZEEL: l-X-1984,
1 ex. in eik op bouwwerf; 161x454 :1984, komt voor op Lambalgen,
Schietbaanen Breeschoten;resp. 160x453,162455 en 164x455(J.Lagerwey)

972-Kuifleeuwerik(Galeridacristata)-AHERSFooRT:2-1V-1982, 2 ex. bij par-
keerplaatswinkelcentrum,Hoogland;154.2-4666 26-X-1982, 2 ex. bij
Geert Groteschool,Liendert;(G.Visscher)

974-Boomleeuwerik(Lullulaarborea)-BAARN: 13-1V- 984, 6 ex. bij de Stulp;
145x466 LEUSDEN: 17-111-1984, 1 ex. op de LejSderheide; (R. de Lange)

976-Veldleeuwerik(Alaudaarvensis)-LEUSDEN:4-11-1984, 8 ex. nabij
Vinselaar; 160/161x463 :3-111-1984, ca. 25 e . langs de Koedijkerweg;
(R. de Lange) I

981-0everzwaluw(Ripariariparia) -RENSWOUDE: 1984, Op Emmickhuizenzijnal 4
jaar geen ex. meer in het talud tot broeden ｾ ･ ｫ ｯ ｭ ･ ｮ ［ Ｑ Ｖ Ｔ Ｏ Ｑ Ｖ Ｕ ｸ Ｔ Ｕ Ｑ
(J.Lagerwey)

992-Boerenzwaluw(Hirundorustica)-WOUDENBERG: 11 lV-1984, eerstewaarneming,
Brinkkanterweg; 159x453 (J.Lagerwey) Ｍ ａ ｈ ｅ ｒ ｓ ｆ ｾ ｒ ｔ Ｚ 25-Vlll-1983, min.
300-400ex. in waterwingebiedLiendert in he riet invallend om 20.50-
20.57 uur,slaaplaats;156.2-464.8(G.v.Dijk) HOEVELAKEN: 29-111-1984,
eersteex., tussenbebouwing; 160.3-464.6(R.de Lange) -SCHERPENZEEL:
18-VIII-1984, nog een nest met 4 eieren in berenschuur.Dit was het
derde broedsel in hetzelfdenest dit jaar. D eieerenkwamen goed uit
en de jongen zijnop 28-1X voor het laatst ge ien; 161x454 (J.Lagerwey)

I
l00I-Huiszwaluw(Delichonurbica)-BARNEVELD: 28-1V-1984, 6 ex. bij Terschuur;

(R. de Lange) -RENSWOUDE: 1984, aan de Hopesewegop boerderij Overweg
bij de Lunterse beek wordt al sinds 1928 door huiszwaluwengebroedonder
het dakoverstek.De stand is van 20 nesten in 1950 teruggelopennaar 3
in 1978. In 1984 weer 12 nestenwaarvan ･ ｮ ｫ ･ ｾ ･ 3 broedselshebbengroot-
gebracht. Bij droog weer gooit de boer enkele emmerswater op het zandige
erf, zodat er nestmateriaalis, doet dit alOaren.Laatste 2 broedsels
op 27-1X vertrokken;162x453(J.Lagerwey)

,
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1009-Boompieper(Anthustrivialis)-AMERSFOORT: 8-V-1982, 1 ex. zingend op de
Hoge Klei; 153x460(G.Visscher)-BAARN: 13-1V-1984, 1 ex. bij de Stulp;
145x466 -BARNEVELD: 28-1V-1984, 3 ex. nabij Erica;165x462(R. de LAnge)

1066-Winterkoning(Troglodytestroglodytes)-N1JKERK:9-V1-1984, 1 paar met
4 jongen in bosje SBB-reservaat;157.5-473.1(V.v.Laar)

1104-Nachtegaal(Lusciniamegarhynchos)-LEUSDEN:29-1V-1984, eersteex. zingend,
Akkerse steeg,deTreek; 155x456(J.Lagerwey)-AMERSFOORT: 2-V1- 1982,
1 ex. zingend in houtwal naast opspuitterrrein; 154.8-465.3(G.Visscher)
-SCHERPENZEEL: 30-1V-1984, zingend ex. op Breeschoten,na twee weken
zang niet meer gehoord; 164x455 (J.Lagerwey)

1146-Tapuit(Oenantheoenanthe)-AMERSFOORT: 13-V-1982, 1 ex. in polder Zeldert;
(G.Visscher)

1187-Merel(Turdusmeruia) -SCHERPENZEEL: 1-V111-1984, één dood wijfje met
ring,gebrachtdoor een boer. Geringd in Essex bij LOnden, afstand 326 km.
Was geringd op 4-X11-1983, dus 119 dagen na vangst op slaapplaats;
med. J.Lagerwey

1198-Kramsvogel(Turduspilaris)-WOUDENBERG: 23-1V-1984, nog steedskramsvogels
op Rumelaar;158x452(J.Lagerwey)

1202-Grotelijster(Turdus viscivorus)-WOUDENBERG: 28-11-1984, eerstezang ten
zuiden van Woudenberg;(J.Lagerwey)

1250-Bosrietzanger(Acrocephaluspalustris)-AMERSFOORT:2-V1-1982, 2 ex.
zingend in wilgenopslagopspuitterreinSchothorst; 154.8-465.3(G.Visscher)

1251-Kleine karekiet(Acrocephalusscirpaceus)-AMERSFooRT:6-V-1982, zingend ex.
in moeras bij de Schans; 153x464(G.Visscher)

1275-Grasmus(Sylviacommunis)-BARNEVELD: 28-1V-1984, 1 ex.(zang) nabij Erica;
165x462 -HOEVELAKEN: 19-1V-1984, 1 ex. in plantsoengehoord; 160.3-
464.6 (R. de Lange)

1277-Zwartkop(Sylviaatricapilla)-AMERSFOORT: 2-1-1983, 1 ex.(m) in achter-
tuin; 464.6-156.2(G.v.Dijk)

1311-Tjif-tjaf(Phylloscopuscollybita)-SCHERPENZEEL:28-111-1984,eerstezang
op diverse plekken in het dorp;161x454 (J.Lagerwey)

1312-Fitis(Phylloscopustrochilus)-SCHERPENZEEL:14-1V-1984, eerstezang,
Breeschoten;164x455 (J.Lagerwey)

1315-Vuurgoudhaantje(Regulusignicapillus)-LEUSDEN: 20-111-1984, 1 ex. in de
Treek; (R. de Lange)

1314-Goudhaantje(Regulusregulus)-AMERSFOORT:22-11-1984, 3 ex. fouragerendin
conifeer in voortuin,Schuilenburg;156.6-463.9-HOEVELAKEN: 13-X1-1983,
ca. 10 ex. in Hoevelakensebos; 158.7-465.3(L.Boon)

1335-Grauwevliegenvanger(Muscicapastriata)-AMERSFOORT:9-V11-1982, 1 ex. met
juv. nabij gemaal Krachtwijk,Zeldert;150x466(G.Visscher)

1437-Staartmees(Aegithaloscaudatus)-HOEVELAKEN: 13-X1-1983, 15 á 20 ex. in
Hoevelakensebos; 158.7-465.3(L.Boon)

1461-Zwartemees(Parusater)-AMERSFOORT: 3O-X11-1983, ca. 20 ex. fouragerend
op Sitka-sparin Birkhoven;151x462(L.Boon)
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1479-Boomklever(Sittaeuropaea)-HOEVELAKEN: 11-11-1984, ex. in Hoevelakense
bos; 158x465/466(R. de Lange)

1508-Wielewaa1(Orio1usoriolus)-AMERSFPDRT: 13-V-1982, 1 ex. zingend op Coelhorst;
152x462 (G.Visscher)

152D-Kl?pekster(Laniusexcubitor)-BAARN: 13-1V-1984, 2 ex. bij de Stulp;145x
466 (R. de Lange)

1539-Vlaamsegaai(Garrulusglandarius)-AMERSFOORT:12-1V-

1
1982, 6 ex. baltsend in

Schothorsterbos;154/155x465(G.Visscher) -LEUSDEN: 19-1V-1984, 21 ex. in
Stoutenburgerbos;159x462 (R. de Lange) :27-11-1982 1 ex.(wit) nabij begraaf-
plaats Rusthof, is daar al geruime tijd aanwezig;15x460 (G.Visscher)

1549-Ekster(Picapica)-AMERSFOORT: 19-11-1982, 19 ex. op weiland naast hakhout-
bosje Coe1horst,slaapp1aats;152x465(G.Visscher)VEENENDAAL/SCHERPENZEEL:
28-111-1984, 23 nesten langs de weg Veenendaal-Scherpenzeelover Emmick-
huizen(ca. 7 km); (J.Lagerwey)

1563-Roek(Corvusfrugi1egus)-AMERSFOORT:8-11-1982, honderdenex. overtrekkend
over Coe1horstrichting Baarn, tegen de avond. Vermgedelijk slaaptrek; 152x
465 (G.Visscher) :29-1-1984, ca. 50 ex. langs de Heideweg te Hoogland; 156.5
-466.8(G.v.Dijk) -RENSWOUDE: 1-1V-1984, ca. 100 nes en in het kasteelbos;
165x453 (J.Lagerwey)

1567-Bontekraai(Corvuscorone)-NIJKERK: 5-11-1984, 7 ex en op 11-11, 10 ex. in
Arkemheen -HUIZEN: 6-111-1984, 15 ex. bij de Sticht e Brug; 148x479
(R. de Lange)

.1638-Keep(Fringillamontifringil1a)-AMERSFOORT: 30-X-198I' ca. 40 ex. rondtrekkend
in beuken en berken op de Hoge Klei: 152.8-460.5 : -XI-1984, ca. 15 ex. bij
lab. gebouw Schothorst; 154.8-465.4(L.Boon)

1653-Putter(Cardueliscardue1is)-AMERSFOORT:26-X-1982, ex. in struiken bij
Geert Groteschool,Liendert:(G.Visscher):9-1-1983, 2 ex. (G.v.Dijk) :26-
1-1984, 20 ex. langs de Hogeweg, nabij Stoutenburg; 156.5-463.8(T.Slagboom)
LEUSDEN: 3-111-1984, 14 ex. langs de Barneveldsebeek,Stoutenburg:

(R. de Lange) "'
1654-Sijs(Carduelisspinus)-AMERSFOORT:22-11-1984, ca. 40 ex. overvliegend in

n.o. richting,Schuilenburg:156.6-463.9(L.Boon) :25-11-1984, 200-300 ex.
veel fouragerendop de grond, de Hoef: 156.5-465.5:4-111-1984, meer dan
130 sijzen, steedsop de grond fouragerenden weer opvliegend: 156.2-465.3
(G.v.Dijk)

1660-Kneu(Cardueliscannabina)-NIJKERK:1 ex. in Arkemhe neRo de Lange)

1662-Frater(Carduelisf1avirostris) -AMERSFOORT: ＲＶＭＱＭＱＹｾＴＬ 14 ex. in Ze1dert
langs de Ze1dertsewetering;152.3-468.6(T.Slagboom) -ZUID-FLEVOLAND: 6-111-
1984, 1 ex. langs fietspad t.h.v. Nijkerk: (R. de ｾｮｧ･Ｉ

1663-Barmsijs(Carduelisflammea)-AMERSFOORT:6-11-1982, ca. 25 ex. op kruiden-
vegetatiegeluidswal Rustenburg; 157X464(G.Visscherf

1666-Kruisbek(Loxiacurvirostra)-BAARN: 18-11-1984, 27 e • bij de Stulp;145x466:
13-1V-1984, 2 ex.(l vr) met een nest,deStulp; 145x

l
66 -LEUSDEN: 20-111-

1984, ca. 15 ex. op de Leusderheide : 20-111-1984, 1 ex.(vr) bij nest,
Hazewater: 154x459 :20-111-1984,4 ex.(vr) in den Teek; (R. de Lange)
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1710-Goudvink(Pyrrhulapyrrhula)-BARNEVELD: 28-1V-1984, 1 ex.(m) nabij Erica;
165x462(R. de Lange)LEUSDEN: 22-11-1985, 3 ex.(l vr) langs de Treekerweg;
155x459(H.Smid,I.Smid)

1847-1Jsgors(Calcariuslapponicus)-AMERSFOORT:19-11-1985, 3 ex. bij bouwterrein
Schothorst; 155x465(H.Smid)

18JO-Sneeuwgors(l'lectrophenaxnivalis)-BUNSCIIOTEN: 26-1-1984, 1 ex.(m) langs de
Lodijk,de Haar; 151.2-470.1 (T.Slagboom)

1857-Geelgors(Emberizacitrinella)-BARNEVELD: 28-1V-1984, 2 ex. nabij Erica;
165x462 -LEUSDEN: 17-111-1984,6 ex.(3 vr) in de Treek; (R. de Lange)
-SCHERPENZEEL: 17-V-1984, 3 zingendeex. in grove dennenaanplant;164x
455 (J.Lagerwey)

1877-Rietgors(Emberizaschoeniclus)-PUTTEN:15-11-1984, 4 ex. in Putterpolder; 162.4
-474.4(T.Slagboom)

Zoogdieren

Vleermuizen(Chiroptera)-SCHERPENZEEL: 23-1V-1984, eerstevleermuis van dit
jaar gezien;(J.Lagerwey)

Eekhoorn(Sciurisvulgaris)-AMERSFOORT:"4-X-1982, een ex. gezien nabij voor-
malig koetshuis. Het dier was kleiner en lichter van kleur(grijsbruin),
minder opvallendepluimstaart en lichte oogstreep,Randenbroekerbos;155.8-
462.3 (G.Visscher)

Haas(Lepuscapensis)-AMERSFOORT:13-1V-1982, 9 ex. op weilanden voor Schot-
horsterlaan25, en 3 ex. achter deze woning;155x465(G.Visscher)

Bunzing(Mustelaputorius)-AMERSFOORT:22-V-1982, 1 ex. doodgeredenop af-
slag RW-28, t.h.v. de Heiligenbergerbeek;156x461(G.Visscher)

Ree(Capreoluscapreolus)-AMERSFOORT:23-111-1982, 10 ex. geteld op Coelhorst;
152x462 : 24-1V-1982, 3 ex. op Zielhorst, n.l. geit,geitkalf en jonge zesender;
156x466 : ＷＭｖｬｾＱＹＸＲＬ 2 ex. ten oosten van Schtohorsterbos;155x465(G.Visscher)
-BARNEVELD: 1983, In deze gemeentezijn dit jaar 30 reeën doodgeredenwelke
bij de politie zijn aangegeven(J.Lagerwey) -LEUSDEN: 6-11-1982, 1 ex.(knop-
bok) liggend achter braamstruikop Liniedijk nabij snelweg; 156.6-461.8
(G.Visscher) :14-111-1984,2 ex. in Stoutenburgerbos;159x462 (R. de Lange)
-RENSWOUDE/SCHERPENZEEL:1984, in deze gemeenten,incl. Woudenberg-Oost
(Rumelaar,Voskuilen,'tBroek) zitten 115 ex.;(J.Lagerwey)-WOUDENBERG:4-V-
1984, eerstereekalverenbij Rumelaar; 158x452 (J.Lagerwey) :1984, op het
landgoed Rumelaar zeker 8 kalveren door cyclomaaiergedood; 158/159x451/452
-WOUDENBERG/LEUSDEN: 30-VI-1984, een reegeit met één donker en één licht-
grijs kalf,Treek(J.Lagerwey)-ZUID-FLEVOLAND:1-1-1983, 8 ex. in open gras-
land; 149/154-476/479(G.v.Dijk)
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Hogereplanten

393-Doornappel(Daturastramonium)-WOUDENBERG:1X-1984, 4 ex. op de Lambalgerkade,
rose varieteit; 160/161x453(J.Lagerwey)

460-Breedbladigewespenorchis(Epipactishelleborine)-WUDENBERG: 17-V1-1984,
20 ex. bij Rumelaar in berm tusseneikenbomen;158x51/452(J.Lagerwey)

568-KLokiesgentiaan(Gentianapneumonanthe)-SCHRPENZEELV111-1984, meer
dan 1000 ex. op de Wittenberg; 160x455 :V111-1984 enkele ex. op Groot
Wolfswinkel; 164x454 (J.Lagerwey)

978-Eikvaren(Polypodiumvulgare)-HOEVELAKEN: 25-1X-1983, enkele ex. in Hoevela-
kense bos; 158.7-466.0(L.Boon)

'. Reptielen

401-Hazelworm(Anguisfragilis)-AMERONGEN: 28-11-1984, lnkele ex. in waterput
bij bouw van spoorwegkruisingUtrecht/Arnhem-Rhene/Maarsbergen;161x451
(J.Lagerwey)

412-Levendbarendehagedis(Lacertavivipara)-SCHERPENZEEL:20-V111-1984, 2 ex.
op heideveldGroot Wolfswinkel;164x454 (J.Lagerwey)

511-Ringslan4Natrixnatrix)-SCHERPENZEEL:10-X-1984, 1 ex. in wijk de Maatjes,
werd door bewonersdoodgeslagen.Het dier was 36 ｣ｾ lang. Deze wijk is ± 12
jaar oud en bij de bouw ervan is er ook één ex. ｧ ･ ｺ ｾ ･ ｮ Ｎ Op 300 m. ligt het
vogelreservaatde Koepel, hier zijn tot voor kort ook ringslangengezien
; (J.Lagerwey)
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