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WATERVOGELTELLINGEN OP HET

NIJKERKER NAUW

(TUSSEN NIEUW HULCKESTEIN EN
. DE LAAKSE DUIKER)

VAN 11-10-1981 T/M 18-'-198%

door: V. van Laar

In de bijgaande tabel wordt een samenvattinggegevenvan de soorten en
aantallenwatervogelsdie tussen 11-10-1981 en 18-07-1982op het Nijkerker-
nauw werden waargenomen.Deze gegevenszijn ontleendaan een handgeschreven
verslag*. waarin een overzicht wordt gegevenvan een serie driewekelijkse
vogeltellingenvanaf de ArkemheenseZeedijk. Tijdens deze tellingen werden
de vogelsoortenen hun aantallendie resp. in de polder Arkemheen, op de
Zeedijk en op het Nijkerkernauw werden gezien, over een vijftal aaneenslui-
tende dijktrajekten afzonderlijk genoteerd.Deze vijf dijktrajekten vallen
samenmet de coördinatenlijnen156, 157, 158, 159 en 160 van de Topografische
kaart: (en zijn derhalve gelegen in de atlasbokken 32-14 en 32-15).

In de tabel zijn alleen de watervogelsvermeld die op het Nijkerkernauw
verbleven. Watervogelsdie op het zelfde moment in de polder Arkemheen aan-
wezig waren of die overvlogen, worden dus niet vermeld. Ook de notities die
betrekking hebbenop de weersomstandighedenen de aantallenen soorten re-
creantendie op het water vertoefden, worden in het overzicht niet vermeld.

* Laar, V. van & J.A.M. Fransman, 1982. Verslag van driewekelijkse vogeltel-
lingen tussen11 oktober 1981 en 18 juli 1982 vanaf de ArkemheenseZeedijk:
1-34. Manuscript (aanwezig in het redaktiearchiefvan Te Velde).

Aantellen watervogels op het NIJkerkernauw tussen Hulckesteln en de Laakse Duiker, 11-10-1981
tot 18-7-19S2.

lI- s- 29- 20- 10- }1- 21- 14- 4- 25- 16- 6- 18-
10- 11- 11- 12- 1- 1- 2- }- 4- 4- 5- 6- 7-

1981 1981 1981 1981 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 19821982

Fuut 12
_. _.

4 5 }9 20 17 8 D
Oodeer, }

Ae I scho I ver 8 } 5 2 11 2 9 8 9 4
Knobbelzwean 4 4 9 12 5
Kleine zvean 19 }O 8
Bergeend I 1 4 6
Wilde eend }49 725 }} 325 217 225 181 5 21 15 }O 49 8
Smient 85 1437 799 52 - 2005 DI6 827 78
Wintertaling 4} } 1 21
PIJI.teert 22 12 } 1

Slobeend 28 1} 6 I 26

Ku I feend 6

Tafeleend 4 14
8rlldulker 1 6
Grote z.aagbek 4 }4 }O 1}

Nonnet Je } 1
Meerkoet 2 46 2 5 } 6 5 12 11 59

• op 20-12 en 10-1 komplete I J.bedekkIng.
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KEVERVANGSTEN OP LANDGOED "ERICA"
IN DE PERIODE 1981- 1985

door: Gert van Ee

Samenvatting

In dit verslag wordt een opsomminggegevenvan kevers die in de periode
1981-1985op landgoed"Erica" werden verzameld. Het betreft geen systema-
tisch opgezetteinventarisatie (hiervoor werd vooralsnoggeen toestemming
verkregen), maar voornamelijk handvangsten,die tijdens de vele bezoeken
werden gedaan. Het meest werd verzameldop het noordelijk deel, verder aan-
geduid met landgoed"Erica"-N.

Inleiding

Landgoed "Erica", een ongeveer145 ha groot landgoed, ligt ten noord-
westen van 8arneveld in de GelderseVallei in de driehoek Barneveld, Terschuur,
Achterveld. Het wordt in twee stukken gedeeld door de weg van Barneveld naar
Terschuur, de Kallenbroekerweg(Fig.l).

Het kleinere zuidelijke deel (ongeveer68 ha) is eigendomvan de familie
Poldermanen bestaatvoor het grootstedeel uit bos, bouwland en weiland.
Het vormt één geheel met het landgoed"Groot Bylaer". Er ligt nog een klein
stukje van de voormalige ongekanaliseerdeKleine BarneveldseBeek. De kanali-
satie vond begin 1973 plaats. Er is een kwekerij van dennebornenen langs de
gekanaliseerdebeek wordt mais (I) verbouwd.

Het noordelijke deel (ongeveer 77 ha) was eigendomvan de familie Hoog-
straten-DeGeer, maar is in 1981 verkocht aan de Stichting "Hel. Geldersch
Landschap" (BarneveldseKrant, 19B1). Dit gedeelteis landschappelijkzeer
fraai door de kleinschaligheiden gevarieerdheidin milieu. Het is een afwis-
selend geheel van vochtige heidevelden,vochtige rietlandjes, weilandjes.
akkers, hakhout, houtwallen, loof-, denne- en gemengdbos met en zonder onder-
begroeiing van verschillendeleeftijden. Er zijn sloten, vennetjes,beken en
's zomers droogvallendeondiepe poelen en plassenop de heide.

Een uitgebreiderebeschrijving van historie en landschap,flora en fauna
zijn te vinden in Arnolds (1967), Berendse (1974), de BarneveldseKrant
(1981) en in het handboekvan "Het GelderschLandschap" (Ruige et al., 1985).

Beheer

Het beheerwas extensiefen gebeurdevoornamelijk met handkrachtdoor de
boswachtermet de hulp van bosarbeiders.Na de aankoop door "Het Geldersch
Landschap" is hierin nogal wat veranderd. De uitdrukking in de pers luidde
"flink worden opgeknapt". Er is veel hout gekapt en dood hout afgevoerd, pa-
den zijn verbreeden opgehoogdof omgeploegden in het najaar van 1985 is
langs de paden machinaal gemaaid. Ook zijn slootjes en geulen gegravenof
uitgediept en geschoond.

De toegang is nu voor allp publiek opengesteld,terwijl vroeger de toe-
r,anp., alll'en r,eoorloofd op vertoon van een wandelkaart (Fig. 2). Hiervan wer-
d.'n door de boswachter,de heer Hazeleger,per jaar minder dan 100 verkocht.
0<' boswachterhad hiermee een goede kontrole op het landgoed, waar hij al
sinds 1936 (dit jaar dus 50 jaart) aan verbonden is.

Wal deze veranderingenop langere duur voor het landgoed betekenen,moet
worden afgewacht.



Sc"""l 1: 1300

-3-

Ｇ Ｇ Ｇ ｾ

,1.&

-•=
ｨｏｉｬＮｾＢＧｃｬｌ

.I "'AU" r-llJp
｢ｯｵ､･ｾ -+ ｯｰｴｾ｡ｕｴＮｾ

_Iu

r_ ＬｾＨＮｬ

c:;? ..

...ｾ
Piguur 1. Landgoed"Erica"-Noord.

50km ,

E

1. ...EAJC ...... 8AA",rvrLO

,···.:,
:• ｾｊ

.'
ＧｾＭＢＧＧＧＧＧＺ

ＬＱｾ
ｾＨＣ



Veranderingenin 100 jaar

Wanneerwe op een topografischekaart van 1885 de ligging van het land-
goed "Erica" vergelijken met die in 1985 zien we nogal wat veranderingen.
Ook binnen de grenzenvan het landgoedzijn veranderingente zien (Fig. 3).

Oe grootstevan deze veranderingenzijn ､ ｾ achteruitgangvan de heide,
de toenamevan het bos en het verdwijnen van houtwallen. Wanneerwe die ver-
anderingenbinnen het km-hok 165-166/462-463vergelijken met de omliggende
hokken, zien we dat daar de heide helemaal is verdwenen; daarvoor in de
plaats zijn weilanden en akkers gekomen. Ook zijn er veel houtwallen ver-
dwenen.

Oe status van "landgoed" heeft "Erica" behoedvoor ontginning, zodat h..t
nu min of meer gelsoleerdligt. Hopelijk zorgt de aankoop door "Het Geldersch
Landschap"ervoor dat het landgoedzijn karakTer kan blijven behouden. De
grootstebedreigingenvormen verlaging van hel' grondwaterpeilen de intensie-
ve veebedrijven,die veel lucht- en watervero treinigingen veroorzaken.

Resultaten

In tabel 1 worden de kevervangstenopgesomd. Er is, zoals vermeld, niet
systematischverzameld. De meestevangstenzijn gedaanop het noordelijk deel
van het landgoedtussende Kallenbroekerwegen de Dronkelaarsewegop en rond
de heide. Er is op veel verschillende ｭ ｡ ｮ ｩ ･ ｲ ･ ｾ verzameld: met de hand, met
een sleepnet,er is strooisel uitgezeefd,achtter schors gezocht, geklopt van
bomen en struiken, op en onder houtstapels,i het water met een zeef en er
zijn blikken ingegraven.Eénmaal is een pop u t een rotte berk uitgekweekt.
Al deze te hooi en te gras verzameldewaarnemngen leveren samen 93 verschil-
lende soortenop. Enkele hiervan worden na de tabel nader besproken.

No ;/.. ••••
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Tabel 1. Kevervangsten op landgoed "erica" (gem. Bornev Id)

ToelIchting: kolom 1 • volgnummer; kolom 2 • n mmer noer Brokman tI966); kolom J •

soortsnaam; kolom 4 - vangstdatum; kolom 5 • aantal verzamelde kevers.
Oe naamgeving Is volgens Brokman (1966).
BIJ dubbele dato betreft het blik angsten,behalvebiJ nr 71 Denticoilis
linearis L., waarvan de pop werd ｾｉｴｧ･ｫｷ･･ｫｴＮ

Van alle verzamelde soorten werden kevers opg omen In miJn kollektie.
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Carabldae

2
3
4

5
6

7

6
9

10
11

12
13
14

15

16
17

16
19
20

21
22
23

24
25

26

27

2

4

21
37
41

45
46
49

71
77
9B

116

127
157
163

234

260
2B5

267
2B9
292

294
313
321

324
334

336

33B

Clclndela campestrls L.

Carabus nemeralls 14)11.
Not IophI lus polustrls Dft.
Notlophllus blguttotus F.

Elaphrus cupreus Oft.
Elophrus rlparlus L.
Lorlcera plilcornis F.

Asaphldlon flavlpes 01t.
Bembldlon lampros Hbst.
Bembldlon ustulatum L.
Bembldlon dorls Panz.

Ocys harpaloldes Serv.
Badlster unlpustulatus Bon.
Badlster dllatatus Chd.

ａｮｬｳｯ､｡｣ｾｹｬｵｳ blnototus F.

Pterostlchus coerulescensL.
Pterostlchus oblongopunctatus F.

Pterostlchusniger SCholl.
Pterostlchusnlgrlto F.
Pterostlchus minor Gyll.

Pterostlchus dJllgens Strm.
Synuchus nlvalls Ponz.
Agonum muellerl Hbst.

Agonum vlduum Panz.
Agonum fullglnosum Panz.

Agonum asslmlle Payk.

ｾｧｯｮｵｭ ruflcorne Gze.

4

7.VI.1961
9. V.1962

12. V.l0B5
6.VIII-7.IX.19B5

25.XII.1984
3.IV.1983

12. V.1985
7. V.1985

12. V.1985

7.11.1962
25.XII.1964

3.11.1965
3.11.1965

15.IV.1964
30.IV.1964
30.IV.1964
3.11.1965

14.VII.1965
7. V.1965
3.11.1965

30.IV.1965
7. V.1965

25.XII.1964
12. V.1965

26. V.1965
30. V.1981

7.VI.1981
3.IV.1963

30.IV.1965
12. V.1965

6.VIII-7.IX.1985
30.IV.1965
7. V.1965
3.11.1965
7. V.1965
7. V.1985

30.IV.1985
25.X11.1984

3.11.1985
7. V.1965

3.11.1965
7. V.1965
3.11.1985

30.IV.1965
3.11.1965
7. V.1965

5

2
3
1

27
2

1
1
2

2
2

1
2
1
1
1
3

1

1
1
1
2

2
4

1

1

1
1
1
1
1
1
1

1

1
2
1
1
3
1
1
1
2

7

1

3

1

I
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28

29

!lytlscldae

36
37

38

39

2

339
370

370

410
417
419
420
439
449

452
454

481

492

Agonum obscurum Hbst.

Odecenthe melenure L.

Hygrotus Ineequells f.
Hydroporus trIstls Peyk.
Hydroporus pfceus Steph.
Hydroporus pelustrls L.
Greptodytes plctus F.
Agebus ｭ･ｬｾｮｯ｣ｯｲｮｬｳ Zimm.

Agebus blpustuletus L.
Agebus sturmT Gyll.

Colymbetes fuscus L.

DytlsCU$ merglnells L.

4

3.11.1985
7. V.1985

30.IV.1982

25.IX.1983
15.IV.1984
15.1X.1984
25.IX.1983
25.IX.1983
8.VI.1981

15.IV.1984
26.VII.1981
26.VII.1981
25.IX.1983

26.V11 •1981
25.IX.1983
3.11.1985

25.IX.1983

5

2
1
2

3
1
2

2
6
3
4
I

1
1
I

40

41
42
43
44

ｾ Ａ ｉ ｰ ｨ ｬ ､ Ａ Ａ

45
46

47

ｾ ｡ ｴ ｯ ｰ ｬ ､ ｡ ･

48
49
50

520

535
556
561
590

622

624

639

665
671
672

Ochthcblus mfnlmus F.

Helophorus equetlcus L.
Hydrochus cerlnetus Germ.
Spheerldlum scerebeeloldesL.
Hydroblus fusclpes L.

Necrophorus Investlgator Zette
Necrophorus vespl I lol des Hbst.

Phosphuge atrata L.

ScIodrepoIdes wetsonl Spanee
Catops klrbyl SpeRee
Catops tristi' Panz.

25.IX.1983
30.IV.1984
8.VI.1981

25.IX.1983
25.XII.1984
30.IV.1984

12.IX.1982
I. V111.1985

6.VI 11-7. IX. 1985
7.11.1982

31. X.1982

6.VIII-7.IX.1985
6.VIII-7.IX.1985

7.11.1982
3.IV.1983

8
I

2

3
1

1

1
1

14
1
1

4

1

3
5

ｾｾｨｬ､ｬｬ､｡･

51 825 Scaphldfum quadrlmaculatum Ol. 30.IV.1984
30.IV.1985

1

4

ｾｴ｡ｾｬｮｬ､｡･

52 846
53 1043
54 1064
55 1065
56 1246
57 1275
58 1278

Protelnus brachypterus F.
Stenus blnotatus LJungh
Euasthetus blpunctatus LJungh
Euesthetus ru11cepll lus Bolsd
Stephyllnus melenerlus Heer
Ouedlus fullglnosus Grev.
Quedlus pielpennis Peyk.

3.IV.1983
30.IV.1984
3.11.1985
3.11.1985
3.IV.1983
3.IV.1983
3.IV.1983

2

1

1

8

1
1
1
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59
60
61
62
63

1735
1742
1751
1753
1760

Blbloplectus emblguusRchb.
Brachyglute fossulata Rchb.
Bryexls lamlnata Mots
Bythlnus bulblfer Rchb.
Pselaphus helsel Hbst.

3.11.1985
3.11.1985
3011.1985
3.11.1985
5.11.1984

1
2
2
7

I

Histeride.-----
64
65
66

67

Cler Idoe

68

E I ster I dae

1769
1802
1813

1817

1915

Plegaderus vulneratus Panx.
MIcromalus paralleloplpedus Hbst.
Hlster blssexstrlatus F.

H I ster negI ectus Genn.

Thaneslmus 10rmlcerlus L.

13. Y.1984
13. Y.1984
15.IY.1984

25.XII.1984
9. Y.198Z

25.XII.1984
12. Y.1985

30.IY.1984

1

5
1
1
1
1
1

69

70
71

1929

1935
1997

Eleter sanguineus L.

Eleter belteetus L.
Oanticailis llneerls L.

7.YI.1981
31. X.1981

7.YI.1981
30.IY-16.Y.1985

I

1
4
I

72 2234 Rhlzophegus depressus F. 300lV.1984

Cortlcerlne glbbose Hbst. 25.IX.1983

74

Anoblldae-----
75

2451

2571

Cerylon hlsterold.sF.

Ptlilnus fuscus Geoffr.

3.11.1985

26. V.1985

I

TenebrlonJdee---------
76 2731 Cyllndronotus leevloctostrletus Gze 31. X.1982

8. V.1983
30.IV.1984

I

I
3

77

78

79

2847

2858
2864

Rheglum blfescletum F.

Gremmoptera ruflcornls F.
Lepture rubre L.

7.VI.1981
9. V.1982

31. X.1982
20.VI.1982

18.VII.1981
19.VII.1981

I

2
2
1

1
I
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2 4 5

ｾｨｲｹｳｯｭ･ｬｬ､Ｎｾ

80 3019 Chrysomela fastuosa SCOp. 20.VI.1982 2
81 30D MeIDsoma Denen L. 10.VIl.19UI I

18.VIl.1981 I
19.VII.1981 1
12. Vo1985 4

82 3040 Phytodecte vlmlnalls L. 30. V.1981 2
8. V.1983 10

12. V.1985 3
83 3065 Lochmaea capreae L. 8. V.1983 1
84 3066 Lochmaea suturalts Thms. 12. V.1985 2
85 3074 Agelastlce alnl L. 1985
86 3134 HaltJes aenescensWse. 8. V.1983 5
87 3152 Cheleordes aurate Mrsh. 8. V.1983 2

Anthrlbldae

88 3228 Anthr 1bus elblnus L. 14.VII.1985

Curcu I1 on Idoe

89 3249 Phylloblus plr! L. 30.IV.1984 1
90 3253 Phylloblus calcaretus F. 8. V.1983 5
91 3286 Strophosome melenogrammus Fllrst 30.IV.1984 1
92 3740 Bytlscus betulee L. 8. V.1983 1
93 3742 Deporeus betulae l. 8. V.1983 3

30.IV.1984 I

campestrisL.

(1955»

fig. 4. Cicindela

(fig. uit Brakman
Badister unipustulatusBon. Deze opvallend roodgeel
en blauwzwart gekleurde6,9-8,2 mm grote kever werd
verzameldaan de rand van een vochtig rietlandje in
een graspol. Dit kGmt overeenmet anderevindplaat-
sen in ona land: vochtig, moerasachtigterrein langs de bosrand (Turin, 1982).
Ook deze vondst is een aanvulling op de loopkeveratlas.Bij een loopkeveronder-
zoek in de GelderseVallei werd bij Achterveld nabij Snorrenhoef1 exemplaar
gevondenin een houtwal (Beenen, 1981).

Korte bespreking van een aantal soorten

Cicindela campestrisL. (Fig. 4), de groene zandkever.
Deze 12-16 mm grote kever werd vooral op de paden
in en langs de heide waargenomen.Bij nadering
vliegt hij steedsop om een paar meter verderop
le landen. Hierbij is de schitterendeblauwe kleur
van het achterlijf te zien.

Ocrs harpaloidesServ. Deze kastanjebruine4,2-6 mm
grote kever heet tegenwoordigBembidion harpaloides
Serv. (Turin, 1982).
Ik vond 1 macropteerexemplaarachter schors aan de
voet van een den, hetgeenovereenkomt met Lindroth
(1985). Deze auteurvermeldtverder een vondst van
nog niet uitgekleurdekevers in het nest van een
Vlaamse Gaai in Engeland. In ons land niet zo alge-
meen voorkomend; in de loopkeveratlas(Turin et al.
(1977» wordt hij niet voor dit hok vermeld.
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Anisodactylusbinotatus F. Van deze 9-13 mm gro'e zwarte kever werden 4 exempla-
ren in strooisel op de heide tussenpollen pijp st.rootje (Molinia caerulea) ver-
zameld. Hierbij was 1 exemplaarmet gele poten (abb. spurcaticornisDej.) (Reit:-
ter, 1908).

(1,6-2,5 mm) vertegenwoordiger

en de volwassendieren zijn van-
e vinden (Lyneborg, 1977).
exemplaarvan deze niet zo alge-

oodgravers.Deze kevers begra-
cm diep om in het rottende

tor (12-22 mm) werd 1 exemplaar
eide. Hij was helemaal bedekt
t niet zeldzaamen wordt in het

van dode loofbomen
takken en stammen
stapel dennehout1

Micromalus parallelopipedusHbst. is een klein
van de familie Histèridaeof spiegelkevers.
In Nederlandkomen van deze familie ongeveer6 soortenvoor. Deze soort werd
op "Erica"-N verzameldachter de schors van ee oude den. In 8rakman (1966)
wordt de soort voor 5 van de 11 provincies ver eld, waaronderGelderland.
In 1949 was deze kever nog niet uit ons land b kend (Horion, 1949).

Phytodectaviminalis L., het roodbruin wilgenh antje (5,5-7 mm). Op "Erica"-N
komt. deze soort algemeenvoor op de wilgen; 00 de larven, die de bladerenvan
de wilg kunnen skeletteren.Opmerkelijk is dat de tekening op de dekschilden
kan variëren (net als bij sommige lieveheersbestjes) van bijna geheel rood-
bruin naar zwart: gevlekt tot bijna geheel zwart. Op het. landgoed vind ik op
één wilgenst.ruik al d<'ze overgangenbij elkaar.

Anthribus albinus L. Deze niet zo algemene7-1 mm grote kever behoort. tot. de
familie Anthribidae (de boksnuittorren),waarv n in ons land slechts 13 soor-
ten bekend zijn.
De larven leven in het hout
af juni tot septemberop de
Op "Erica"-N vond ik op een
mene soort.

Odacanthamelanura L., de rietloopkever, een 6- ,8 mm lange, smalle loopkever
met een blauwgroenekop en ha1sschilden ｧ ･ ･ ｬ ｲ ｯ ｾ ･ dekschilden,die aan het
uiteinde blauwzwart zijn. Er werd 1 exemplaarv rzameld in strooisel in een
vochtig rietlandje op "Erica"-N.
De vondst is een aanvulling voor de loopkeveratas.
De vindplaats komt overeenmet de literatuur ( eclaire, 1951); Hoch et al.
(1977) noemendeze soort zelfs indicator van mo ras en drassig land met op de
bodem rottend plantemateriaàl.De soort heeft Jen beperkteverspreidingin ons
land (Turin, 1982).

Agabus melanocornisZimm. Oeze 7-8,5 mm grote aterroofkeverkwam in 1981 mas-
saal voor in een gelsoleerdvennetje op de hei, licht beschaduwddoor berke-
bomen. Volgens Drost & Schreyer (1978) is er e n voorkeur voor heideplassen
en is hij in het algemeenvrij zeldzaam.

Necrophorus investigatorZett. behoort tot de
ven aas en dode dieren in de grond tot zelfs 3
vlees hun eierenaf te zetten. Van N. investi
verzameldop "Erica"-N, vliegend tussende dop
met mijten. Volgens V.d. Wiel (1957) is de soo
voorjaar op dode kraaien gevonden.

Bytiscus betulaeL. Op "Erica"-N vond ik van ､ ｾ 4,8-7 mm grote blauwe berken-
bladroller of grote sigarenmakereen blauw man etje op een omgezaagdeden.
Volgens de literatuur zou hij, zoals de naam a aangeeft, vooral op berken
voorkomen. De kleur kan variëren van metaalkie rig violet, blauw, goudgroen
tot glanzend staalblauw (Lyneborg, 1977).
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fig. 5. Phytodectaviminalis L.

(fig. uit Brakman (1955))

fig. 6. Anthribus albinus L.

(fig. uit BrSkman (1955))

Diskussie

Ondanks het feit dat niet systematischis verzameld, ZLJn op landgoed
"Erica" 93 soorten kevers gevonden. Hiervan zijn een aantal soorten niet zo
algemeen.Meer systematischopgezetonderzoekzou ongetwijfeld leiden tot
een groot aantal nieuwe vondstenvoor het landgoed. Juist een grote variatie
in milieu's op dergelijke kleine schaal leiden tot veel gradiëntmilieu's,die
zeer soortenrijk kunnen zijn.

Dat er met betrekkelijk weinig moeite zoveel verschillendekeversoorten
op het landgoed gevondenworden, doet vermoedendat er een rijke entomofauna
aanwezig is. Naspeuringenbevestigendit inderdaad. Zo vond Koelewijn in 1977
12 soortenOdonata (libellen) en 28 soortenSyrphidae (zweefvliegen) (Koele-
wijn, 1980). In plaatsenin de naasteomgeving, Leusden en Hoevelaken, nam hij
veel minder soortenwaar. In het ｧ ｵ ｮ ｳ ｴ ｩ ｧ ｳ ｾ ･ geval 7 soortenOdonata en 18
soortenzweefvliegen.

In 1967 werd tijdens een KJN-kamp ook naar insekten gekeken (Arnolds,
1967). Dit leverde zeer veel op, aldus het verslag. Niet alle soortenworden
weergegeven; wel wordt een aantal loopkevers genoemd. 6r worden 19 soorten
vermeld, waarvan er 12 ｮｩｾｴ door mij zijn gevondenen 6 soortenniet in de
loopkeveratlasvermeld staan.

Ook bij anderediergroepenblijkt landgoed"Erica" bijzonder soorten-
rijk te zijn. 8erendsetelt 60 broedvogelsoorten,wat vergelekenmet 7 andere
geinventariseerdegebiedenerg veel is (Berendseet al., 1971).

De flora is er ook soortenrijk en kent een aantal bijzondere soorten als
Pedicularissylvatica (heidekartelblad),Lycopodium inundatum (moeraswolfs-
klauw), Adoxa moschatellina(muskuskruid) en Veronica hederifolia (klimop-
･ ｲ ･ ｰ ｲ ｩ ｪ ｳ ｾ ｲ ｮ ｯ ｬ ､ ｳ Ｌ 1967; Berendse,1974).

Konklusies

Al deze waarnemingenop en rond landgoed"Erica" uit het verledenen
meer recent geven aan dat hier sprake is van een terrein met grote natuurhis-
torische waarde. Om dit zo te behoudenzal een hierop gericht beheernood-
zakelijk zijn, iets dat iedere beheerderzal beamen. Echter, een juist beheer
zal alleen dan kunnen plaatsvinden,wanneer een gedetailleerdbeeld van de



potentiëlewaarde van het landgoedverkregenis. Hiervoor zou meer systematisch
onderzoekmoeten plaatsvindenaan flora en f,unagroepen.Voor de insektenvalt
hierbij te denken aan dagvlinders en loopkev rs omdat Van deze groepenmeer
bekend is.

Keek men vroeger vooral naar de flora e ook fauna, maar niet naar in-
sekten, voor de uitvoering van natuurbeheer;tegenwoordiggaan gelukkig meer
stemmenop om ook de insektenhierbij te bet ekken. Niet alleen omdat: zij ook
een onderdeelvan het oecosysteemvormen, ma r juist ook omdat zij waardevolle
informatie kunnen geven (Brugge. 1985; Brugg , 1986).

Het is te wensendat ook de stichting " et GelderschLandschap" bij de
uitvoering van het beheerop landgoed"Erica' de mogelijkheid niet onbenut: zal
laten ook insektenbij het bepalenvan de be eersmaatregelente betrekken.

N.B. De figuren zijn overgenomenuit Brakman (1955). Het streepje links geeft
de ware afmeting aan.

DANKWOORD

Hierbij wil ik de heer R. Benes uit Utrecht h rtelijk danken voor de waarde-
volle suggestiesen het verifiëren van een aa tal determinaties.

'7

fig. 7. Hydrobius fuse es L
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fig. 8. Necrophorusvespillo L.

201

fig.l0. DeporausbetulaeL.

fig. 9. Scaphidium4-maculatumOl.

fig.ll. Pselaphusheisei Hbst.
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1985: 94

1982: 30 1985: lOS, 135 en 285
1980: tot 200

1984: 300 en 100
en ca 1000 1984: 190 1985: 350

1982: 10
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Overzicht van de belangrijkste
aantallen ｾ ｡ ｴ ･ ｲ ｶ ｯ ｧ ･ ｬ ｳ op het

Eemmeer (VNL. VANAF 1978)
door: G. van Dijk (op basis van de gegevensvan diverse waarnemers)

De laatstejaren zijn veel gegevensbeschikbaargekomenover de vo-
gelrijkdom van het Eemmeer. Niet in de laatsteplaats komt dit doordat
t.g.v. de aanleg van de Stichtse Brug met bijbehorendvoorland en ondiepte
de vogelrijkdom sterk is toegenomen.

De hier volgende ｾ ･ ｧ ･ ｶ ･ ｮ ｳ zijn verzameld t.b.v. het consulentschap
N.M.F.* in de ｰ ｲ ｯ ｶ ｩ ｮ ｣ ｩ ｾ Utrecht, om een indruk te krijgen van het belang
van het Eemmeer in verschillendedelen van het jaar.

Het overzicht bestaatuit twee delen, nl. een overzicht van de in
kwantitatief opzicht belangrijkstesoorten en een overzicht van de (tal-
rijke) anderevoorkomendesoorten.

1. Kwantitatief belangrijke soorten (absoluut of relatief)

De belangrijkstebronnenwaaruit de gegevensgeput zijn, waren:
- Een overzicht van vogelwaarnemingenvan P. Dieperink.
- De overzichtenvan de randmeertellingenvan de VogelwerkgroepHet Gooi

e.o. in "De Korhaan" over de seizoenen1981/l9B2, 19B2/l983, 1983/1984
en 1984/1985. In de eerstedrie gevallen maakte het Eemmeer (het beste)
deel uit van het trajekt Huizerpier-Eemmond,in het laatstegeval is
het trajekt StichtseBrug-Eemmondapart vermeld.

- De excursierapportenvan het Staatsbosbeheer,afd. Bijzondere Taken
(i.h.a.: W. Bouw). In 1977 en 1978: Eemmeeren Nijkerkernauw samen,
daarna: Eemmeer**.

- Waarnemingenvan P. Veen te Soest, voornsmelijk vermeld op formulieren
van de NederlandseSteltloperwerkgroepen in het blad Te Velde no. 27
(985).

- Waarnemingenvan anderen,onder anderenA. Dumosch en G. van Dijk.
- Gegevensuit de zestiger jaren, voornamelijk van de Vogelwerkgroep

Eemmond.

Van de jaren na de aanleg van de Stichtse Brug zijn vooral flink wat
tellingen beschikbaarvan 1980, 1981 en 1982. Na de jaren 1983-1985 is
bijna niets van het zomerhalfjaarvoorhanden,wel van het winterhalfjaar
(zie "De Korhaan").
Achter de soortnaamis het omstreeks1980 geschattel%-niveau van de hier
voorkomende trekwegpopulatievolgens Scott (1980)*** aangegeven.

ｾ ｾ Ａ ｾ ｾ ｾ ｾ Ａ ｾ ｾ Ａ (1% c 300, anno 1985 ｷ ｡ ｾ ｲ ｳ ｣ ｨ ｩ ｪ ｮ ｬ ｩ ｪ ｫ wel meer)

Eemmeer
maart 1984: 200
juni 1982: 50
juli 1982: 40
augustus1981: 50
augustus-september
september1982: 70
oktober 1982: 1023
november 1981: 20
december1982: 40

* Natuur, Milieu en Faunabeheer
** Westgrensv66r de aanleg van de Stichtse Brug niet precies bekend.

*** O.A. Scott. A Preliminary Inventory of Wetlands of International Impor-
tance for Waterfowl in West-Europeand Northwest-Africa. I.W.R.B. Spe-
cial Publication No. 2.
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ｾ ｾ ｅ ｾ Ａ ｾ ｾ Ａ (1% 20)

Eemmeer
mei 1981: 16
juni 1980: 8 1981: 26 1982: 17
juli 1980: 24 1981: 47 en 36 1982: 25
augustus1980: 18 1981: 17 en 50 1982: 17 1985: 18-47-17-29-9-22-16
augustus-september1980: tot 50 (A. Dumosch)
september1981: 16 1982: 18 1985: Ｒ Ｖ Ｍ ｾ Ｍ Ｘ Ｍ Ｑ Ｐ Ｍ Ｙ Ｍ Ｕ

Verdere gegevens:
april-juni 1961-1965: max. 55 ex. (med. PoOrter)

Kleine Zwaan (1% = 120) I
￮Ｙｾｾ］￮Ｙｾ￮ｾＭｾｯｴ 1000 ｾ 1200 ex. (8akker, Vogelbescherming)
1963-1965: 15 maal> 100 ex., max. 500 ex.
1980: 200 ex. (oktober)

ｾ Ａ ｾ ｾ ｾ ｾ ｟ ｾ Ａ ｾ ｾ ( 1% = 400)

Onvolledig overzicht.
In november 1982: 1000-den

Smient (1% = 5000)------

3950 1985: 11.100

10 1983: 618 1984: 1615
1983: 1140 1984: 6200

5580

1984: 10.2101983: 4505

Deze aantallenbetreffen het Eemmeeren so s het deel van het Gooimeer ten
oosten van de Huizerpier.

januari 1983: 3000 1984: 4250
februari 1981: 2500 1982: 3050 en 8180

1985: 6250 en 2750
maart 1982: 6000 1983: 2300 1984:
april 1982: 850, 1338 en 2000 1984: 200
oktober 1981: 600 en 500 1982: 600 en 1
november 1981: 9000 en 2160 1982: 4032
december1982: 5000 1983: 4250 1984:

ｾ Ａ ｾ ｾ ｾ ｾ ｾ ｾ (1% = 1000)

8eha1ve in 1977_en 1978 (Eemmeeren Nijkerkernauw) hebben deze cijfers be-
trekking op het-Eemmeer.

april 1980: 400 1982: 200
juni 1980: 500 1981: 50 1982: 300
juli 1977: 250 en 800 1978: 1050 198.: 200
augustus1977: 5 waarnemingenvan 410 tot '200 1978: 1170 1979: 925

en 2090 1980: 1145 1981: 80Q en 1000
september1977: max. 450 1978: 1169 1979: 900 1980: 1000 en 1500

1981: 1000
oktober 1977: max. 300 1978: 1050' 1979: 4000 en 3300 1981: 500

Oudere gegevens:
juni 1964: 435
juli 1964: 200
juli 1965: 310
aug. 1965: 775
sept.1965: 300
okt.. 1965: 375
no? 1965: 200



1984: 600
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ｾ Ａ ｬ ｾ ｾ ｟ ﾧ ｾ ｾ ｾ (1% > 10.000)

GegevensEemmeer

februari 1982: 700 en 1765
augustus-september1980: tot 15.000
september1982: 1000
oktober 1981: 2275 en 2245 1982: 400
november 1981: 1026 en 1020

ｾ Ａ ｾ ｾ ｾ ｾ ｾ ｾ (1% ｾ 550)

Op drie uitschietersna, zijn nooit meer dan enkele tientallen gemeld (be-
dacht moet echter wel worden dat deze soort in de zomer gemakkelijk over
het hoofd gezien kan worden tussenbv. wilde eenden) De uitschietersbe-
treffen 375 ex. in juli 1978 (S88), 3500 in augustus-september1980 (A.
Dumosch) en 2000 in dezelfde periode in het rrapport van P. Dieperink.

Ａ ｾ Ａ ｾ Ａ ｾ ｾ ｾ ｾ (1% - 2500)

De aantallenvan 1978 hebbenbetrekking op EemmeerenlNijkerkernauwsamen.
Die van 1984 hebbenbetrekking op het trajekt Huizerpier-Eemmond.De rest
heeft betrekking op het Eemmeer.

januari 1978: 2200 en 1400 1984: 350
februari 1980: 525 1981: 325 1982: 1550 en 1200
maart 1978: 875
november 1978: 760 1979: 1250 en 800 1981: 250
december: 515 1983: 122

Het maximum in de periode vanaf + 1979 is 3900. De datum van de betreffende
waarnemingwas ten tijde van de opstelling van dit overzicht echter niet
bekend.

ｧ Ａ ｾ ｅ ｅ ｾ (1% ｾ 3500)

Eemmeerkust/IJsselmeerkust

1984: 441
maart 1965: 200
april 1964: 350
mei 1964: 330
juni 1964: 2200
juli 1963: 3000
augustus 1965:

1982: 400
1965: 330

1965: 950
1965: 3500
1964: 2700

135

1982: 100

1982: 100
à 3000 1965: 1900 1981: 500 1982: 939

1982: 56
1982: 150

1982: 350

ｾｾｾｅｾｾｾｾ (1% ) 10.000)

Eemmeerkust/IJsselmeerkust

maart 1965: 310
april 1965: 260
mei 1965: HO
juni 1965: 500
juli 1965: 3700 1982: 300
augustus1965: 2000 1982: 70
september1965: 450 1982: 200
oktober 1965: 300

ｾｾｅｾＡｾｾＡｅ (1% ｾ 10.000)

juli + 1963: 110
augustus+ 1963: 400
september-+1963: 270
okt.ober + 1963: 600.
november-+ 1963: 100

(maximum in de jaren ZE'stig: 2000 (1963) - datum?)
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ｾ ｾ Ａ Ｒ (1% ｾ 3000)

Eemmeer

maart 1982: 300
juli 1984: 735
augustus1982: 280
september1982: 120 en 466
oktober 1982: 765
november 1982: 300 en 274
december1982: 200

Aalscholver-----------
In voorjaar en zomer meestal tientallen, in d nazomeroplopend tot honderden,
in oktober 1982 tot 1000 (P. Veen) resp. 1023 (P. Dieperink). Het ziet er naar
uit dat de beschikbaarheidvan een rustplaats (de zandrichel) mede bepalend
is voor de aantallen. De omvang neemt toe bij het verlaagdenajaars-en winter-
peil. Na het treffen van natuurbouwmaatregeleqin de toekomst kan het gehele
seizoenrustgelegenheidaanwezigzijn. Wel ZUllen er in het najaar altijd wel
meer vogels zijn i.v.m. het einde van de broe tijd.
8roedenop de Dode Hond behoort tot de mogeli kheden, gezien de uitbreiding
tot ca 10 grote en kleine kolonies in Nederla d in recentetijd (waaronder
een broedpogingin het Veluwemeer, met S.8.8.•
Wanneer de Markerwaard er komt (wat de schrij er niet hoopt), worden de rand-
meren relatief gezien nog belangrijker.

ｾ ｾ Ｒ ｾ Ａ ｾ ｾ Ａ

Regelmatig tientallen. Verscheideneoverschri
Deze in internationaalverband zeer belangrij
vnn de ondiept.e het fourllr,eerr,ebiedhervonden
ｉ ﾷ Ｚ ｾ Ｂ Ｇ ｰ ｯ ｬ ｵ ･ ｲ ｫ ｵ Ｂ ｴ Ｎ verloren ging (waarschijnlijk u
afwaaiing).
Mede i.v.m. risicospreid!.ngis het van groot
geergebiedbevindt (denk uv. aan botulismegev

Smient

dingen van de l%-norm Ｈ ｾ 20 ex.).
e soort heeft hier na de aanleg
dar: in de jaren zest.ig nabij ue
or hClt. ni<?'t. meC'r optr('ucn vnl1

elang dat zich hier een foura-
ar in Zuidelijk Flevoland).

De aantalsontwikkelingis bij deze soort spec aculair. De aantallenlopen nu
al op tot meer dan 11.000. Voor meer gegevenswordt verwezennaar de jaar-
lijkse overzichten in 1I0e Korhaan ll

•

Slobeend--------
Regelmatiggrote aantallen,verscheideneover chrijdingen van het l%-niveau.
In verband met de rui is deze vogel gedurendeeen deel van de zomer extra
kwetsbaar.

Wilde eend

Vaak niet meer dan honderdentot enkele duize den, met als uitschieter
ca 15.000 eind augustus-beginseptember1982 A. Dumosch, toen ca 20.000
eenden,waarvan ca 15.000 wilde).
Kwantitatief niet onbelangrijk, maar in verho ding tot de totale populatie
minder belangrijk dan bv. de smient, die in d winter ca 2% van de trekweg-
populstie bereikt.
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2. De andere soorten

Naast de hiervoor behandelde soorten komen vele andere in en aan het: Eem-
meer voor, waaronder 25 soorten steltlopers, 5 soorten sterns (waaronder de
reuzenstern),4 soortenreigers (blauwe reiger, purperreiger,roerdomp - in
1985 broeden 2 paar -, woudaapje- waarschijnlijk broedend in 1984), water-
ral, klein en kleinst waterhoen,porseleinhoen,steltkluut en visarend.

In verband met de problematiekvan de watersportzijn deze gegevens
vooral voor het zomerhalfjaarbijeengezocht.Dit leidde tot onderstaand
overzicht.

8ijzonderewaarnemingenin het zomerhalfjaarop grond van rappor-
tage van P. Dieperink (PO; mede op basis van gegevensvan anderen),
A. Oumosch (AD), P. Veen (PV) en ｗ ｾ Knol & T. Slagboom (WK & TS).

Soort Waarnemingen Waarnemer

Anatidae

Wilde zwaan
Grauwe gans

(een belangrijke
8ergeend
Casarea
Wintertaling
Zomertaling
Pijlstaart
Kuifeend
Tafeleend
Smient
Krakeend
Zomertaling
Kuifeend
Slobeend
Wilde eend
Bergeend

tot 9 (april 1982)
broedgeval 1982

soort als potentiële 'beheerder'van het
tot 300 (aug./sept.1980)
1-2 ex. (juli-okt. 1981-1982)
tot 750 (aug./sept.1980)
klein aantal
klein aantal
tot 60 in september
zie overzicht; broedgeval 1982
broedvogel in 19821 (3 pulli)
2-3 paar in 1982
2-3 paar in 1982
2-3 paar in 1982
broedvogel in 1982
broedvogel in 1982
broedvogel in 1982

PO
PO

terrein)
AD
PO
AD
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO

PV
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO

AD
PO

AD

AD
AD
PO
PO
PO
PO
PO

de ｢ｲｯ･､ｴｩｪｾ

tot in april)
tot 400 (aug./sept.1980)
tot 60 (aug./sept.1980)
1-2 paar in 1982
tot 5 (aug./sept.1980)
2 paar in 1982
tot 40 (zomer 1982)
3-5 paar in 1982 (17-20 ten westen van
A27)· ------
tot 200 (aug./sept.1980)
tot 150 (sept. 1982)
(tot 350 in okt. 1982)
tot 735 op slaapplaats(juli 1984)
tot 940 op slaapplaats(juli 1982)
tot 8 (augs. 1982)
tot 5 (aug. 1981)
tot 45 (aug. 1981)
tot 3 (aug. 1981)
tot 15 (aug./sept.1980)
tot 42 (sept. 1981)
tot 70 (aug./sepr:. 1980)

Goudp1evier
Watersnip

Wulp
Grutto
Witgatj e
80aruiter
Oeverloper
Zwarte ruiter
Groenpootruiter
Kleine strandloper
8onl:e st.randloper

Kleine plevier

St.randplevier

ｾ ｾ ｾ Ａ ｾ Ａ ｾ ｅ ｾ Ａ ｾ (Haemotopodidaet/m Phalaropodidae)

Scholekster tot 100 ( "" ")
(" tot 2200 in maart 1982, PO, concentratiesvóór
mogelijk uitlopend

Kievit
80ntbekplevier
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-20-

Steltkluut
Kluut

Krombekstrandloper
Kemphaan

tot 4-6 (aug. 1981) PO
tot 200 (aug./aept. i980) AO
tot 300 (juli 1982) PO
2 adulten en 1 juv. uli 19811 PO
5-10 paar ten oosten van A27 (1982) PO*
tot 60 ex. aug./sept 1980 AO

Temminckstrandloper 1-2 ex. zomer 1981 e? 1982 PO
Steenloper 1 ex. 29-8-1981 PO
Tureluur tot 150 (aug./sept:. ｾ Ｙ Ｘ Ｐ Ｉ AD
Grauwe franjepoot tot 5 ex. (aug./sept.1979 of 1980) PO

(anderesteltloperbuiten de thans ｢ ･ ｳ ｣ ｨ ｯ ｵ ｾ ､ ･ maanden:
kanoetstrandloper,rossegrutto, bokje, zi!verplevier, regenwulp,
d.w.z. 24 soortensteltlopersin het zomer alfjaar en in totaal 29.

Laridae-------
enkele waarnemingen(juni-aug. '80-'82) PO
tot 800 in sept. 198 PO
tot 300 (aug./sept.1980) AD
tot 67 (sept. 1982) PO

samen tot ca 2000 (sept. 1981) PO

afzonderlijk bestaat ok een schattingvan

Dwergmeeuw
Kokmeeuw
Zilvermeeuw
Kleine mantelmeeuw
Zwarte stern .
Visdief

(van de zwarte stern
ca 1000)

Reuzenstern

Grote stern
Dwergstern

Falconidae----------

in aug./sept.1980- 981-1982 resp.
(tot) 4, 3 en 4
tot 20 (aug./sept. 980)
tot 17 (aug./sept. 980)

AD &
PO
AO
AD

ｖｩｾ｡ｲ･ｮ､

8ruine kiekendief
1 <,x. 26-9-1981 PD
paar en jongen 1980 AO
broedvogel PO

ｾＺＺｾｾｾＬｲｾｾＺＺｾＺ･ｾｾｾｫｾＺＺｩＺｦｾｮｴｾｾｾＺｾＺｬｾｾｩｾｾｾＺｾＺｾｫｾｵ［ｾＺｾｾｾｶＺｾｾｾ･ｮ､ｩ･ｦＬ
smelleken, roodpootvalk, totaal 13 soorten roofvogels - PO)

Rallidae--------
Waterral

Porseleinhoen

Klein waterhoen
Kleinst waterhoen
Waterhoen
Meerkoet

(een belangrijk

Ardeidae

broedvogel 1981-1982
10 territoria in 1985
broedvogel 1982
broedvogel 1984
1 territorium 1985
2 territoria 1985
aanwezig
tot 300 ex. aug./sejt.

rallengebieddusl)
1980

PO
WK
PO
WK
WK
WK
PO
AD

& TS

& TS
& TS
& TS

Purperreiger**
8lauwe reiger
Roerdomp

tot 2 (aug./sept.1
tot 12 (aug./sept.
2 I.errit.oria 1985

80)
980)

AD
AO
WK & TS

* 15-20 paar ten westen van de A27, maar d ze broedplaatszal naar ver-
ｷ ｡ ｣ ｨ ｴ Ｚ ｩ ｮ ｾ verloren Raao.

** 1'01.<'nl.i<'l<' hroedvop,<'l: ann?ienlijkeaant:a len hroeden bv. ook in hel.
Zwarte Meer, mogelijk thans minder door e recenteachteruitgang
I..g.v. de Saheldroogte.
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Soort Waarnemingen Waarnemer

Woudaapje waarschijnlijk broedvogel 1984 WK & TS
(op reigergebieddus ook een zeer belangwekkendeontwikkeling)

PO

Gezien het
potentiële

Ｒ ｾ ｾ Ａ Ａ ｧ ｾ ｟ ｾ ｾ ｾ Ａ ｾ ｾ ｾ ｟ ｩ ｾ ｾ ｾ ｾ Ａ Ａ ｾ ｾ Ａ ｧ ｬ

flamingo 9-13 ex. mei/aug. 1981
Velduil 2 ex. sept. 1980

(verschillendewaarnemingenin 6 maanden
in 1980 en 1982, tot 9 ex., dit echter
buiten zomerhalfjaar)

tot voor rel. kort broeden in de nabijgelegenEempolder,
broedvogel.

Baardmees

Sprinkhaanrietzanger
Blauwborst
Rietzanger
Kleine karekiet
Rietgors

vermoedelijkebroedvogelmet ca 4
territoria in 1985
1 terr. in 1985
1 terr. in 1982
broedvogel in 1982
broedvogel in 1982
broedvogel in 1982

WK & TS
WK & TS

PO
PO
PO
PO

Daarnaastzijn er waarnemingenvan verscheideneandere soorten (PO)
van andere seizoenen,waaronder belangwekkende als frater, strandleeu-
werik, ijsgors, sneeuwgors, oeverpieper.
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Weidevogeltellingenin het

Eemland
door: G. van Dijk

ｾ ｾ ｟ Ｑ ｾ Ａ ｾ ｾ ｟ Ａ Ｒ ｾ ｑ Ｚ Ａ Ｒ ｾ ｑ

Door de vele weidevogeltellingenin het Eemland is hier in de loop van
de jaren een schat aan gegevensverzameld, die waarschijnlijk in geen ander
gebied in de provincie Utrecht zo omvangrijk is, uitgezonderdeen enkel ge-
bied van beperkteomvang zoals bv. de Dertienmorgenwaard,waar vanaf 1970
jaarlijks wordt geteld door S. 8raaksmaen C. van Leeuwen.

De eerstetelling waarvan gegevens.beschikbaarzijn, is een anoniem
rapport, waarschijnlijk van de hand van Rinke Tolman, betrekking hebbendop
het jaar 1950. Geteld is het gebied ten westen van de Eem en ten oosten van
de Wakkerendijk-Meentweg,groot ca 2100 ha.

In diezelfde tijd is een telling uitgevoerd door Mörzer-8ruijns, maar
de gegevenswarep helaasniet meer terug te vinden in het archief van het
Staatsbosbeheer.

De tweede ronde was die t.b.v. de Avifauna van Midden-Nederlandin de
jaren 1967-1970. Hoewel deze tellingen waarschijnlijk niet integraal zijn
geweest,zijn gegevensbeschikbaarvan het gehele weidevogelgebiedvan ca
5500 ha. Vervolgens is in de jaren 1973-1974ongeveerhetzelfde gebied inte-
graal geteld door de Werkgroep Ontwikkeling Eemland (zie Te Velde 10). In
1975 en 1976 gebeurdedat opnieuw door tijdelijke medewerkersvan het Staats-
bosbeheeromdat deze gegevensonontbeerlijkwaren voor een goede voorberei-
ding van de ruilverkaveling. In 1977.. 1978, 1979 en 1980 zijn delen van de
Eempoldersgelnventariseerddoor de W.O.E. en door W.C. Knol, toen in tij-
delijke dienst hij het S.8.B. Vooral de telling van 1979 vnn het. S.B.8.,
betrekking hebbendop ca 1250 ha, leverde interessantegegevensop. De ach-
t.eruitgangvan watersnip, kemphaanen zomertaling bleek toen al zo ver
voortgeschredendat van deze soortennog maar 2-6% van hel aantal rond 1970
over was. In 1975-1976 is dit al gekonstateerdvoor de gele kwikstaart.

Hoewel de tellers en de telmethodiek in de loop van de jaren wisselden,
is uit het verzameldemateriaalwel degelijk veel af te lezen. Ook wanneer
we weten, dat de (vrijwel altijd te lage) aantallenbv. enkele tientallen
procentenkunnen variëren (overigenswas het verschil tussenW.O.E. en
5.8.8. bij ca 215 paren in 1976 minder dan 5%1), dan nog zijn de waargeno-
men veranderingenbij soortenals kemphaan,watersnip, zomertaling en gele
kwikstaart en in mindere mate bij de slobeend,zo groot dat de neerwaartse
ontwikkeling overduidelijk is. Het verzameldecijfermateriaal is beknopt
weergegevenin een vijftal tabellen in het blad "het Vogeljaar" (Van Dijk
& Kuijk, 1985). Voor degenendie hier niet over beschikken,drukken we het
overzicht voor het gehele gebied tussende Wakkerendijk-Meentwegen de lijn
Spakenburg-Hooglandhier nog eens af.



Tabel 1. Overzicht Yan de ｡ ｾ ｮ ｴ ｡ ｬ ｬ ･ ｮ broedparen/broedpo Ingen (afgerond op viJftallen) 1n het
ggebled tussen ｅ ･ ｭ ｮ ･ ｳ ｾ Spakenburg, Hoogland en Soest (ca 5500 ｨｾＩ In de periode
1967-1979 (zie F19' 1).

1967-1970 1913-1974 1975 1976 1979

Scholeksterr 120 135 155 155 7

Kievit 575 970 670 755 7

Grutto 1.020 1.110 750 905 7

Tureluur 335 250 235 250 7

Water sn Ip 420 235 175 140 c. 20
Kemphaan 240 280 60-90 35 c. 5
Slobeend 100 55 110 110 1

Zomerta II ng 155 20 50 35 c. 10
Gele Kwikstaart 285 20 25 15 7

Wal: hier het meest in het oog sprinet, is d reusachtigeachteruitgangvan de
watersnip, de kemphaan,de zomertalingen d gele kwikstaart.

Tabel 2. Overzicht van de aantallen broedparen/broedpcgingen In het gebied van de gemeente
Eemnes tussen W.kkerendIJk-Meentweg ende ｅｾ In de periode 1950-1976 (zie Fig. 2.)

Jaar 1950 1968-1970 1971 1913 1975 1976
Teller 1 Av I fauna M.N. 588 W.O.E. S8B SBB

Scholekster 6 64 7 46 13 74
Kievit 460 212 270 194 299 350
Grutto 390 399 330 190 339 415
Tureluur 420 129 1 42 80 111
Kemphaan 60-70&/ 90&! 1*) 102 'paar I ｾＲＴ terr. ?15 terr.
Water sn Ip 1 In 1 29 81 46
Slobeend 14 37 1 17 62 61
Zomertaling 16 64 1 5 23 13

Gele kwikstaart 270 119 1 14 8 7

*) aantal broedgevallen onbekend, wel 315 exemplaren eteld.
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Nog afgezien van de op deze wijze duidelijk r naar voren komende fluctuaties
(ten dele echter ook wel toe te schrijven a n teltechniekl lijken de volgende
konklusies gerechtvaardigd:
- de aantallenvan kievit en grutto zijn onpeveergelijk gebleven
- de tureluur was destijds veel talrijker
- de achteruitgangvan de gele kwikstaart i reeds lang geledenbegonnen
- slobeenden zomertalingwaren minder ｴ ｡ ｬ ｲ ｾ ｪ ｫ dan omstreeks1970*
- bij kievit, grutto, tureluur en slobeend pringt 1976 er niet uit

* Van Ommen noemt in zijn bewerking van ｶ ｯ ｧ ｾ ｬ ｧ ･ ｧ ･ ｶ ･ ｮ ｳ van 1900-1950echter
een waarneming van F. Volkers en G. de Vr es van de slobeend: "Eempolders,
zeer veel legsels gevonden.1l
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Fig. 1

Het gebiedvan tabel 1.
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Zuldpolder I. V.ld
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Fig. 2. De Eemneeserpolders.

Het hier aangegevengebied tWlaen de Wak erendijk en de EeJII ie het gebied

van tabel 2.

De gebiedena en b samen ｶｯｾｮ het gebi d van tabel 3
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ｾ ｾ ｟ ｾ ｾ Ａ Ａ Ａ ｾ ｧ ｾ ｾ ｟ ｾ ｾ ｾ ｾ Ａ ｟ Ａ Ｒ ｾ Ａ

Om de ontwikkelingen te kunnen blijven volgen, is schrijver dezes in 1981
begonnenmet de jaarlijkse telling van ca 300 ha, in 1983 uitgebreid tot 530
ha. Hiervan ligt 450 ha in de Noordpolder te Veld en de Maatpolder. aan
weerszijdenvan de Zomerdijk en 80 ha in Zeldert.

Deze tellingen vinden nu op een relatief konstantewijze plaats, nl. door
dezelfde persoonen door middel van drie tellingen. De eerstetelling wordt
uitgevoerd vanaf de randen van de telgebieden<Zomerdijk, Noordervenweg,
Krachtwijkerweg en de oever van de Eem) en is bedoeld om vooral kieviten zo
goed mogelijk te tellen. Deze soort is nl. zeer moeilijk te tellen wanneer
men door het land loopt. Deze telling vindt in principe plaats in de tweede
decadevan april.
Bij de volgende telling wordt het land wel afgelopen.•De looproutes zijn
zodanig gekozen dat elke vogel in principe op max. 200 meter gepasseerdwordt..
Deze telling vindt plaats rond 1 mei en is bedoeld voor alle soortenbehalve
de kievit. De derde ronde valt in de tweede decadevan mei en liefst in de
tweede helft daarvan. Deze ronde is bedoeld voor alle soortenbehalve kievit
en grutto. De aantallenvan kievit en grutto worden bepaaldaan de hand van
resp. de eersteen de tweeGe telling en die van de andere soortenm.b.v. de
gegevensvan alle tellingen. Het lijkt zeker niet uitgeslotendat door deze
aanpak van soorten als bv. tureluur en watersnip meer paren boven water komen
dan bij de aanpakvan de jaren daarvoor. Het nog niet zichtbaarzijn van een
achteruitgangvan de tureluur op de getelde 530 ha wordt mogelijk hierdoor
veroorzaakt.

Hieronder volgen de resultatenvan de telblokken van 450 ha en 80 ha.
Pas in 1983 is deze geheleoppervlaktegeteld, vandaardat 1981 en 1982
in tabel 3 ont.breken. De gegevensvan 1984 zijn onvolledig, o.a. omdat de
derde telronde verviel.

label ,. Overzicht ven lIlIntallen broedporen/broedpoglngen In het telgebied Eemnes (450 he)
In de periode 1975-1985 (zie Fig. 31.

1975 1976 1978 1979 1983 1985

Tellers Tijdelijke TI JdellJke W.C. Knol W.C. Knol
Von DI Jk

medewerker s medewerkers (S.B.B•• (S.B.B••
Van DI Jk

(S.B.B.l (S.B.B.l
S.B.B S.B.B tijdeliJkl tlJdellJkl

Kievit 57 73 27 22 66-67 85-91
Grutto 80 111 100 75 70-71 90-96
Scholekster 18 17 IJ 17 29-30 28
Tureluur 31 35 16 21 21-23 34-36
water sn I p 21 12. 5-17 3 2-3 1
Kemphelln ｾ 10 4 I 2 11 1
Sluboond )30 ｾ 26 18 10 12-1J 11-12
Zomertaling 7 6 0 1 4



Fig. ,.

De telgeb1edlln van tabel

, en tabel"
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Tebel 4. Overzicht VBn de aantallen broedperen/broedpoglngen In de perIode 1973-1961 In het

teigebied Zeldert (ca 80 ha).

1914 1975 1976 1977 1979 1960 1961 1962 1963 1965

Tellers W.O.E. S.6.B. S.B.B. W.O.E. S.B.B. W.O.E. S.B.B. S.B.B. S.n.B.
(Bekkor) (dIv.) (dl v.) (Knol) (V.Oljk) (V.Oljk) (V.OI jk)

KievIt 55 16 15 23 7 16 25 32 42 34
Grutto 66 16 20 26 12 17 24 22 21-30' 19
Scholekster 4 3 4 4 2 2 B 6-10 13 7-9
Tureluur 27 10 B 6 5 5 9 10 14 16
Watersnip 27 2 1 3 1 1 3-5 4 5-6 2-3
Kemphaan 42 ｾＱｾ 7 1 1-2 1 I 20
Zooner-tellng 1 1 1 1 1 1 1 1-2 1
Slobeend 1 4 1 1 1 3 1

• 30 op 14 eprll en slechts ZI op 4 mei

De aantallen'vankievit. grutto en tureluur schommelen,maar lijken de
laatstejaren niet struktureelachteruit te gaan. Het aantal scholeksters
lijkt niet verder toe te nemen, waarbij overigensmoet worden opgemerkt dat
het denkbaaris dat het huidige niveau van 35-40 paar op de getelde 530 ha
wellicht al eerderwerd bereikt, maar nu pas zichtbaaris gewordendoor het
syst.eemvan drie t.elronden (de scholeksterbroedt laat).
De watersnip is in het Eemnessertelblok nu vrijwel verdwenenen handhaaft
zich in Zeldert iets beter. Van de kemphaanwerd in 1985 nog één vermoedelijk
broedgevalgekonstateerd,nl. in het noorden van de Noordpolder te Veld,
waar op drie data een hennetjewerd gezien en éénmaaleen haantje. Overigens
werden hier in 1984 meer kemphanengezien, nl. 20 ex. (waarschijnlijk 3 ｾＬ de
rest <;l) op 17-4 en 50-60 ex. (slechtsenkele <!') op 1-5. Dit: zijn waarschijn-
lijk trekkers geweestof vogels die zich over een groter gebied hebbenver-
spreid.
In Zeldert werden op 3 en 4 mei 1985 nog twee haantjesgezien nabij het: per-
ceel waar in 1983 een hen met drie jongen werd waargenomen.
De slobeendgaat nu ook duidelijk achteruit en de zomertaling blijft schaars
na de reeds eerderopgetredensterke achteruitgang.



gebied ten westen van de Eem
987 een telling uit te voeren.
inden voor de Bikkerspolder,
zich aanmeldenbij onderstaand

De toekomst

Op het eerstegezJ.cht lijkt het alsof na de grote achteruitgangin de
jaren zeventig een stabilisatieis opgetredenen de aantallenvan schol-
ekster, kievit. grutto en tureluur onbedreigdzijn. In de polder Oosterwolde
bij Elburg, een sterk op het Eemland gelijken gebied. wordt als sinds 1958,
en vanaf 1969 jaarlijks door het Staatsbosbeher geteld en daar blijkt de
achteruitgangzeker niet aan deze soortenvoo bij te gaan. Van een niveau van
ca 65 paar kieviten, 60 paar grutto's en 20 ｰｾ｡ｲ tureluurs per 100 ha in 1958
zijn we thans aangelandbij dichthedenvan 5-10, 8-9 en 2-3 paar per 100 ha
voor deze soorten (nog niet gepubliceerdeｧ ･ ｾ vens Staatsbosbeheer).Wanneer
de ruilverkaveling doorgast, kunnen we door ･ ｾ ｮ nog diepere hemalinK. de
bouw van tientallen boerderijen (kleinere afs1tand tot hel. land) en hel. "chl'lI-
ren en opnieuw inzaaienvan een groot deel v het gebied een nog sterkere
achteruitgangverwachtendan tot het genoemd niveau.
Wanneer de ruilverkaveling doorgaat, is echt r ook voorzien in de vorming van
reservatenmet een bruto oppervlaktevan 380 ha (d.w.z. incl. dijken e.d.),
waarvan het overgrote deel als weidevogelresrvaat met optimale waterpeilen
en een optimaal beheerzal worden ingericht. Op deze oppervlaktekan de wei-
devogelstandsterk toenemenen dit kan ten d 11' de achteruitgangin de rest
van het gebied compenseren.De telgebiedend I' eerder aan de orde kwamen,
vallen vrijwel samenmet deze reservatenen et zal dan ook de moeite waard
zijn om de aantalsontwikkelingte blijven vo gen.
Verwacht wordt eerst een verdere ｡ ｣ ｨ ｴ ･ ｲ ｵ ｩ ｴ ｧ ｡ ｾ ｧ Ｌ gevolgd door een toename
naarmatemeer gronden door Natuurmonumenten n beheerworden genomen. Het
zou echter de moeite waard zijn ook enkele t lblokken te volgen in het gebied
dat optimaal agrarischwordt ingericht. Verd r zou het interessantzijn,
indien de tellingen van 1973-1976 van het ge elI' gebied nog eens herhaald
zouden kunnen worden v66r de ruilverkaveling van start gaat, bv. in het
voorjaar van 1987. Iedereendie mee zou kunn n doen, wordt daarom hierbij
opgeroepen daar vast eens over na te denken.
De VogelwerkgroepGooi en omstreken,die het
als werkterrein heeft, denkt erover daar in
We zouden dan vooral tellers moeten zien te
de polder De Haar en polder Zeldert. Men kan
adres, G. van Dijk

Roerdompstraat31
3815 8T Amersfoort
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Botanische "krenten inde pap" (1)

door: G. van Dijk

Verspreid in de Vallei, de Treek en nog enkele plaatsenvinden we bota-
nische juweeltjes die scherp afstekenbij de omgeving. Aan het begin van de-
ze eeuw is daar ongetwijfeld veel meer van geweesten was de kwaliteit van
de nu nog bestaanderestjeshoogstwaarschijnlijkook beter dan tegenwoordig.
Toch zijn de nu nog aan te treffen stukjes buitengewoonbelangrijk, want het
voortbestaanvan allerlei soorten in ons werkgebiedstaatof valt met de
toestandvan deze terreintjes. Hier moet trouwens meteen gewaarschuwdworden
voor het eventuelemisverstanddat we met de beschermingvan deze stukjes
zouden kunnen volstaan, dat is natuurlijk niet zo.

Het is merkwaardigdat er zo weinig is gepubliceerdover deze terrein-
tjes, ondanks het feit dat verscheidenedaarvanal jaren bekend zijn. In
dit artikel komen enkele voorbeeldenter sprake en het is de bedoeling in
de volgende nummers meer terreintjes te bespreken.

Een aantal voorbeelden

De grootsteconcentratienatte voedselarmeterreinen ligt op het land-
goed Den Treek-Henschoten.Te denken valt onder andereaan het Hazenwater,
de Treeker plas, een viertal terreintjes in het noordoostenvan het landgoed
en het Langeveen.De stafkaart laat zien dat er nog veel meer geweestmoet
zijn. Oe namen van twee laaggelegenlandbouwenclaves - "Het Waswaterll en
"De Droogmakerij" - sprekenboekdelen. Ook in het Langeveenis het grootste
deel ontgonnentot grasland, terwijl binnen het gespaardedeel de hoogveen-
planten lavendelheide,veenbesen eenarigwollegras zijn teruggedrongentot
een aantal kleine putjes.

Dieper (het Utrechtsedeel van) de Vallei in vinden we onder anderehet
heide- en schraallandreservaatGroot Zandhrink (SBB), het heide- en vennen-
gebied Groot Wagensvelden het soortenrijkeheideveldjebij Breehoef-Witten-
berg en nog verscheideneterreintjes in het Gelderse.

Ook in de sfeer van de bossenzijn er stukken die opvallen door hun
bijzondere botanischekwaliteiten zoals onder anderede Schoolsteegbosjes,
het Anemonenbosje,een bosje bij de Lange Steeg, enkele bosjes bij de Moor-
sterbeek,een bosje bij Groot Stoutenburgen de bosjes bij de Akkerse Steeg.

Van soortenrijkegraslandenis héél weinig meer over. Wel vinden we nog
het een en ander in bermen en aan slootkanten,maar dit zijn restjes en ze
zijn niet representatiefvoor wat er vroeger was. Het was dan ook een aan-
genameontdekking toen in 1984 bleek dat van de stroomdalgraslandenin Eem-
land (een 'uitstraling' van het Fluviatiele District) nog een fraai restant
over was op de zeedijk tussenEemdijk en Spakenburg.Ook op het gebied van
graslandenmet een zoutrelictvegetatiezijn nog enkele nieuwe ontdekkingen
gedaan, waarover we ｬ｡ｴｾｲ nog eens hopen te berichten.

Het slootwatermilieutenslotte is ook in grote gebiedengenivelleerd
door een complex van factoren, waaronderde inlaat van voedselrijk Eemwater
en de hedendaagsezware mestgiften. Bij kartering van het Eemland eind jaren
7.E'vE'ntil\ door W.C. Knol bleken de wat grotE're minder genivelleerdE'delen
nog maar ruim lOI van het gebied te omvatten. De kwelzones zijn hier niet
bij gerekend.Dat zijn pas ware 'krenten in de pap' met als belangrijkstege-
bied het kwelgebied tussenSoest en de Eem (met onder andereveel klimop-
bladwaterranonkel), waarover elders (nota P. Veen) uitgebreid is gerappor-
teerd.

Na deze algemenebeschouwingzullen we nader stilstaanbij enkele af-
zonderlijk te beschrijventerreinen.
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De Veen en Veldendi;k tussenEemdi;k en Sna: enburo:

Na de ontdekking in 1984 is de dijk neg eens beter bekekenop 11-9-1985.
Het aantal soorten stroomdalplantenwas niEt groot, maar van deze (drie)
soorten staaner zoveel exemplarendat dit de dijk een bijzonder karakter
geeft dat we in de wijde omgeving niet aan reffen. Deze drie soorten zijn:
kruisdistel (Eryngium campestre),wilde peEn (Daucus carota) en pastinaak
(Pastinacasativa), Van de kruisdistel wer en minstens 400 exemplarengeteld
op het trajekt ten westen van de Fokjeswegen minstens 150 ten oostenervan.
Peen en pastinaakzijn niet geteld, maar w 1 vrij talrijk.

Vrijwel alle kruisdistelsstaanop he gedeelteten zuiden van het weg-
dek. Hier is behalve de berm ook de hellin geschikt voor deze soort. Er
lopen een stuk of vier koeiepaadjesboven lkaar en dit wijst erop dat de
helling alleen beweid wordt. Door zijn 'st keIige' uiterlijk kan de kruis-
distel de hele zomer doorgroeienen in de azomer is hij nog prima te tellen,
anders dan bijvoorbeeld de wilde peen, waa van veel meer vegetatievedan
bloeiendeexemplarenwerden aangetroffen.

Doordat: hij niet gevretenwordt, is de kruisdistel dus gemakkelijk te
vinden als het gras eromheenis ｷ ･ ｧ ｧ ･ ｶ ｲ ･ ｴ ･ ｾ Ｌ maar dit betekentniet dat alle
planten ook tot bloei komen, integendeel. an 253 exemplarenzijn hierover
aantekeningen gemaakt. Bedacht moet wel wo den dat "exemplaar" nog wel eens
een moeilijk hanteerbaarbegrip is als de lanten dicht bijeen groeien.

bloeiendeexemplaren
vegetatieveexemplaren

di khelling
24

149

wegberm
18
62

Op de helling bloeide dus ca 1/7 deel en i de berm bijna 1/4.
Wat de oorzaak is van dit verschil is niet duidelijk. Op de berm lopen

weliswaar geen koeien, maar ze grazen er w,l, onder de afrastering door.
Deze afrasteringomvat één schrikdraadjeOl ongeveer ｾ meter hoogte.
Dat is geen beletselom een groot deel van de berm (ca ｾ meter breed) af te
grazen, wat overigensgunstig is voor de b rmvegetatie.

Op de Zomerdijk in de gemeenteEemnesheb ik geen kruisdistelsmeer
aangetroffen.Wel stonden in 1982 of 1983 og 7 exemplarenop de Meentdijk,
het oost-west lopende verlengdevan de Zom rdijk. Op de zomerkadevan de
Oostermeenttelde ik nog ca 400 exemplaren Verder vinden we nog een belang-
rijke groeiplaatsop de Zanddijk bij Naard n.

De zandweg bi; "Oost Indië" 00 het lando:oe Groeneveldbi; 8aarn

Van deze zandwegwas al lang bekend d t de bermen botanischwaardevol
zijn, maar het is toch goed van tijd tot t jd vast te leggen wat er nog aan-
wezig is.

In 1974 noteerdeH. Kampf hier onder ndere heidekartelblad(Pedicu-
laris sylvatica) en vermoedelijk gewone vI ugeltjesbloem(Polygala cf. vul-
garis). Dit zijn soorten die voorzover mij Ibekend de laatstejaren nog op
slechts één ｡ ｮ ､ ｾ ｲ ･ plek in de provincie Uttecht groeiden, namelijk op een
vochtig heideterreintjeop de Treek (gegevfns W.C. Knol). Daar werden ze
tot voor kort overigensook niet meer gevo?den,maar vleugeltjesbloem is
er in 1985 weer gevondenop een afgeplagd!tuk. Dit was overigens de lig-
gende vleugeltjesbloem(Polygala serpyllif lia).

In 1984 was het heidekartelbladop Gr eneveld nog steedsaanwezig. Er
werd op 26-9 weliswaar maar één exemplaar evonden, maar dit lage aantal
kan een seizoenskwestiezijn. Vleugeltjesboem heb ik nooit meer aangetrof-
fen, maar net als op de Treek is het natuu lijk best denkbaardat de soort
weer verschijnt bij kleinschalig afplaggen

Het botanischmeest interessantedeel van het weglichaam is de noor-
delijke berm met bijbehorendehelling. Hie werden in 1984 en 1985 ｾ ･ ｮ ｯ ｴ ･ ･ ｲ ､ Ｚ



Het goed ontwikkelde deel van de Veen- en Veldendijk.



De sandvegbij "Oost-Indië"
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Het g&«elterreln bij Kaa1'8bersen•

--- -----------------------



e zonnedauw.Op minerale grond
tijd de kleine zonnedauw (Drosera

voedselarmemilieu in kontakt
slootje, vinden we opvallend veel
e ecologischeplaats van deze
elarm en (zeer) voedselrijk zo

nde zonnedauw(Drosera rotundi-
eide (Erica tetralix), pijpe-
eldrus (Juncus cf. acutiflorus),
Huna vulgaris).
van de omringendebemestegras-

Het is wel merkwaardig dat ondanks
delijk vochtig milieu kunnen ge-
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heidekartelblad(Pedicularissylvatica), r
folia), tormentil (Potentilla erecta), dop
strootje (Molinia caerulca), vermoedelijk
veenmos (Sphagnumspec.) en struikheide (C

Deze strook ligt verhoogd ten opzicht
landen en kan doordoor voedselarmblijven.
deze hoge ligging hier toch planten van du
dijen.

Specialeaandachtverdient nog de ron
treffen we in de provincie Utrecht bijna a
intermedia) aan en zelden de ronde.

Onderaande genoemdestrook, waar het
komt met de meer voedselrijke rand van het
zompzegge(Carex curta). Zelden vinden we
soort, hier tussen twee uitersten van voed
fraai afleesbaarin het terrein.

Van de zuidelijke rand, minder goed ortwikkeld,
Hier staatonder meer zwarte zegge (Carex ｾ ｩ ｧ ｲ ｡ Ｉ Ｎ

is minder genoteerd.

Een l?al1;elbosjebij De Kom onder Maarsberl1;en

In juli 1981 werd op het landgoedMaarsbergen,vlakbij de oude eenden-
kooi die zich op korte afstandvan het motfl bevindt, een verrassendrijke
groeiplaatsvan gagel (Myrica gale) aangetoffen. Vóór de bebossingvan dit
terrein is hier waarschijnlijk een vochtig heideveld met gagelstruikenof
een min of meer ge_loten gagelstruweelaan!eZig geweest. De tot meer dan
een meter diepe'enaan de bovenkant tot 4 eter brede greppelswijzen op
grootscheepsewerken in het verleden om hi r het bos aan de groei te krijgen.
Het is denkbaardat kort na de bebossing, anneerde beplantingmeestal zo
dicht is dat er bijna niets onder kan groe en, de gagel bijna verdrongenis.
Het bos is nu echter zo oud en open gewordfn, dat de kroonprojektie van de
dennenen berken soms minder dan 50% is. 0 zo'n plek werd nu veel gagel
aangetroffen.

Gsgel komt hier overigensverspreidvpor, in een aantal gevallen al-
leen in de greppelkanten.

Andere interessantesoorten die' hier ｾ ･ ｲ ､ ･ ｮ aangetroffenzijn: dopheide
(Erica tetralix), vermoedelijk zwarte zeggla (Carex cf. nigra) en veenmos
(Sphagnumspec.). Het veenmos kruipt de ｯ ･ ｾ ･ ｲ ｳ op, tot ongeveereen meter
boven het waterniveauin de greppels. Ook ｾｯｰｨ･ｩ､･ komt ongeveereven hoog.
Net als op Groeneveldvraagt men zich af hpe de bodem bij zo'n sterke ont-
watering toch vochtig genoegkan zijn voor de genoemdesoorten.

Dit terreintje is in de huidige ｳ ｩ ｴ ｵ ｡ ｾ ｩ ･ al waardevol en wel vanwege
het vele voorkomen van gagel. Wanneerhet ｾ ｯ ｳ gekapt zou worden en maatre-
gelen als strooiselafvoeren/of ｫ ｬ ･ ｩ ｮ ｳ ｣ ｨ ｡ ｬ ｾ ｧ afplaggen, in kombinatie met af-
dammenvan de diepe greppels zoudenworden uitgevoerd, dan zou de waarde
nog kunnen toenemen. Niet alleen nog ｡ ｡ ｮ ｷ ･ ｾ ｩ ｧ ･ plantesoortenvan het voch-
tige heidemilieu zouden zich kunnen ｵ ｩ ｴ ｢ ｲ ･ ｾ ､ ･ ｮ Ｌ maar het is ook denkbaardat
planten vanuit de "zaadbank" in de bodem tot hervestigingkunnen komen. Wan-
neer het bos gekapt en heringeplantzou wo den, dan is het omgekeerdehet
geval. Door de donkere begroeiing zullen d nog aanwezigesoortenzwaar in
de verdrukking komen.
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VELDWAARNEMINGEN 21
Deze rubriek beoogt het vastleggenvan allerlei losseveldwaarneminy;enuit
het gebied dat globaal begrensdwordt door de UtrechtseHeuvelrug, de rand-
meren, het Veluwemassiefen de Rijn.
lIet inzenden van waarnemingendient bij voorkeur op onderstaandewijze
plaats te vinden. Bij de redactie zijn hiervan voorgedrukteex. verkrijgbaar.

Soort Gemeente Datum Aaantal Biizonderheden km-vak Waarnemer(s)

In principe worden alle waarnemingengeplaatst.Broed- en vindplaatsenvan
zeldzameof kwetsbaresoortenworden niet exact aangegeven.De exacte vind-
plaatsenworden in een nevenarchiefopgeslagenzodat ze in geval van
planologischebedreiging ｴ ｾ ｣ ｨ bruikbaar zijn.
Bij twijfel dient de waarnen,ingvan een beschrijving vergezeld te gaan en zo
mogelijk(indien verantwoord) van el.ig materiaal. Moeilijke determinaties
worden aan de volgende personenvoorgelegd:

Paddestoelen
Mossen
Amfibieën &
Reptielen
Vogels
Zoogdieren
Insecten
Overige

-Jaap Wismon
-Gerard Dirkse

-Vincent van Laar
-Teus Slagboom
-Vincent van Laar
-Lex Booll
-Redactie

Uiteraard kan iedereen ook zelf determinf'tics Oiln ｨ ｯ ｶ ･ ｮ ｾ ｣ ｮ ｯ ｣ ｭ ｴ ｬ ｣ pC'rsoncli
voorleggen. In elk geval de geraadpleegdelHcratuur vermeldelI, al is het
alleen al vanwege de naamgeving(Paddestoelen,Mossen,Insecten).

1161 461
8 I

6
.......,....

?I

4 I

I .
2

.46n I 460.
24 68

150 151 150 15

liet linkerpunt wordt aangegevenals
150.5-460.7. In het rechll·rvok is niet meer
bekend waar de vindplaats liRt; 150x460

SpeciAal voor invenlarisatie-
doeleindenheeft StAatsbusheheer
een zgn inventarisatie-atlas
uitgegeven,een boekwerk met alle topografischekaarten van Nederland,
schaal 1:80.000, overigensniet in kleur. Kostprijs ca. f 30,-.

T.a.v. km-coördinatenhet volgende. De gebruikte coördinatenzijn de zgn.
Amersfoort-coördinatendie op de topografischekaarten vermeld staan.
Een waarnemingwordt ｡ ｡ ｾ ･ ｧ ･ ｶ ･ ｮ door het snijpunt van de verticale en
horizontale te noemenwaaronderde vindplaats ligt. Betreft het een
vrij groot gebied of is de exacte plek niet meer goed bekend, dan wordt het
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 dp km-vakken
onderverdeeldin lOO-meter
vakken(zie.hiernaast).
Topografischekaarten zijn in
verschillendeschalenver-
krijgbaar bij de Topografische
Dienst, Bendienplein5,
7815 SM Emmen. Tel. 05910-
969111
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Insecten
Horzelvlintler (Sesiaapiformis).

NIJKERK: 19-VI-1985, 1 ex. op stam vah populier langs de Oude Amers-
foortse Straat. het ex. is opgenomen 'n de collectie van hel Centrum
voor Natuur en Milieu LandgoedSchothbrst.; 161x469 (Leg. J.L.Spier,
del. L. Boon).

Avondrood (Deilephila elpenor).
amersfoort: aug. 1985, diverse rupsen op waterdriebladin vijver in
tuin aan de v. Zuilenlaan, Hooglandereen; 157.8x466.7(Leg. G.Keizer,
del. L. Boon).

HOEVELAKEN: vanaf juni 1985 werden er de volgende vlinders waargenomen
aan de Beverdam, op licht in het trapportaal; 160x464 (L.Boon, A.Knol).

Agaatvlinder (Phlogophorameticulosa) Ｒ Ｓ Ｍ ｖ ｉ ｾ Ｑ Ｙ Ｘ Ｕ I ex. dood; 14-X-1985 I ex.
Tijger (Spilosoma luteum) 2-VII-1985, I ex. mannetje.
Kleine Zomervltnder (Hemithea aestivaria) 1 VII-1985, 1 ex.
Aleis repandata26-VII-1985, 1 ex.
Polia hepatica1O-VIII-1985, 1 ex.
Amphipyra pyramidea 13-VII-1985, 1 ex.
Hagedoorn (Opisthograptisluteolata) 17-VIII 1985, I ex.
Wit met Grijze Spanner (Cabera pusaria) 17- 11-1985, I ex.
lIemistola crysoprasaria3l-VIII-1985, 1 ex.
lJandspanner(Xanthoroë ftuctuata) JO-IX-198', I ex.
"pione repandata6-X-1985, I ex. ; l8-X-198 , I ex.
Thera juniperata 7-X-1985 I ex.

13-X-1985, 1 ex.
l5-X-1985, 4 ex.
16-X-l985, 19 ex.

Gepluimde spanner (Colotois pennaria) 15-X-I 85, I ex. mannetje
Wachtervlinder (Eupsilia transversa)lO-XI-I 85, 1 ex.
Kleine Wintervlinder (Operophelerabrumata) 14-XI-1985, 2 ex. ; Il-Xll-l985, lex.

Wilgenhoutrups (Cossuscossus).
BUNSCHOTEN/SPAKENBURG: 19-V-1985, I rups op steenglooiingpolder Maten;
153x475 (V.v.Laar).

Sprinkhanen.

Boomsprinkhaan(Meconemathalassiunum).
HOEVELAKEN: 6-X-1985, I ex.(vrouwtje) dood op stam van eik nabij het
gebouw van het Bouwfonds, Hoevelakerbs; 159.0x465.3(L.Boon).

Struiksprinkhaan(Leptophyespunctatissima).
LEUSDEN: aug./sept.1985, 1 ･ｸＮＨｶｲｯｵｷｾｪ･Ｉ in woning Argonstraat;
158x460 (Leg:Dhr.Kruithof, det:V.v.La r,L.Boon).
HOEVELAKEN: 7-IX-1985, I ex. (mannetje op flatgalerij ong. 2.50 m.
hoog;

ll-IX-1985,
13-IX-1985,

160x464 (L.Boon).

Kevers.

1 ex.(mannetjr)dood in trapportaalBeverdam;
1 ex.(vrouwtje) op flatgalerij Beverdam;

I

Uriehoornmestkever(Typhoeus typhoeus).
MAARN: 6-X-1985, I ex. op geoogsdgra nland len ?uidweslenvan De
lIoogt; 151.7x453.2 (I.<-!!. U.v.Tol).

-- Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ ｾ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｇ Ｍ Ｇ



Vogels
Winterkoning (Troglodytes troglodytes).

BLARICUM: 13-XII-1984, 2 ex. totaal gebied ten oosten van
Brug en omringende randmeren; 148-I 49xl•78 (T. Slallboom).

Roodborst (Erithacus rubeculo).
BLARICUM: 13-Xll-1984, 2 ex. totolIl gebied ten oostcn vun
brug en omringende randmeren; 148-149x478(T.Slagboom).

de Stichtse

de SLichtsc
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Zwarte Roodstaart.(Phoenicurusochruros).
LEUSDEN: 3-VI-1984, I ex. omgeving tennisparkaan de Valleilaan;
158.5x461.4(T.Slagboom).

Grote Lijster (Turdus viscivorus).
LEUSEDN: 3-111-1985, I ex. eerstezang, nabij Schutterhoef;155.6x
459.8 (W.Knol).

Baardmannetje(Panurusbiarmicus).
8LARICUM: 28-X-1984, op twee plaatsengehoord, moerasgebiedten oosten
van de Stichtse brug. Ook op 13-XII-1984 werden hier op twee plaatsen
ex. gehoord; 148-149x478(T.Slagboom).

Pimpelmees(Parus caeruleus).
BLARICUM: 13-XII-1984, 5 ex. totaal gebied ten oosten van de Stichtse
Brug en omringend moeras; 148-149x478(T.Slagboom).

Kauw (Corvus monedula).
LEUSDEN: 6-X-1984, min. l500 ex. op slaapplaatsomgeving Uniedijk aan de
Ilorsterweg; 157x461 (T.Slagboom).

NIJKERK/PUTTEN: I-XI-1984, 152 ex. totaal polder Arkemheen PutterdccJ;
161-164x473-47h(T.Slagboom).

Roek (Corvus frugilegus).
LEUSDEN: 2-XI-1984, veel trekkendeex. omgeving LeusdenCentrum;
157-158x460-461(T.Slagboom).
AMERSFOORT: I ex. 16-1-1985, Valleikanaal bi j brug Liendcrtsewcgop
het ijs; 155.7x464.3(J.L.Spier).

Bonte Kraai (Corvus corone cornix).
BUNSCHOTEN/SPAKENBURG: 28-X-1984, 3 ex. totaal Bikkerspolder; 152x472
EEMNES: 28-X-1984, I ex. totaal Maatpolder; 149x473 (T.Slagboom).
LEUSDEN: 6-1-1985, 5 ex. hoek LapeerseWeg/LangeSteeg; 155-160x473-474
(T.Slagboom).

Keep (Fringilla montifringilla).
AMERSFOORT: 15-1-1985, 10 ex. nabij de "Amerij" in de Parelhoenstraat,
Liendert; 155.7x464.3(J.L.Spier).

Appelvink (Coccothraustescoccothraustes).
AMERSFOORT: 4-1-1985, I ex. nabij de "Amerij" parelhoenstraatLiendert;
155.7x464.3(J.L.Spier).
Gedurendede winter zijn hier regelmatig 2 ex. waargenomen(med.
C. de Wilde).

Sneeuwgors(Plectrophenaxnivalis).
AMERSFOORT: 1984, I ex. overvliegend richting oost bij de Grote Melm
Polder Zeldert Hoogland; 149.7x467.4;

1984, 2 ex. SlaagseWeg polder Zeldert Hoogland; 150.9x469.0
EEMNES: 1984, 2 ex. in groep van ong. 30 veldleeuwerikkenaan de Jonge
Jaapwegin Zuidpolder te Veld; 146x472 (T.Slagboom).

Rietgors (Emberiza schoenielus).
NIJKERK/PUTTEN: I-XI-1984, 3 ex. in berm, totaal polder Arkemheen
Putterdeel; 161-164x473-475(T.SlaRboom).
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Holenduif (Columba oenas).
PUTTEN: 12-1-1985, 1 ex. Putterpolde 161-164x473-474(T.Slagboom).

Steenuil (Athene noctua).
LEUSDEN: ＱＳＭｾＭＱＹＸＴＬ 1 ex. ｯ ｶ ･ ｲ ｖ ｬ ｩ ･ ｧ ･ ｾ ､ aan de zuidrand van de bebouwde
kom; 158x459 (T.Slagboom).

6-XI-1984, overvliegenden uid roepend aan zuidrand van de
bebouwdekom; 158x459 (T.Slagboom).
AMERSFOORT: 13-XII-1984, 2 ex. Coelhprsterwegbij de bebouwdekom;
153.7x465.8(T.Slagboom). I
LEUSDEN: 5-1-1985, 1 ex. overvliegend boven winkelcentrum de Hamershof,
LeusdenCentrum; 155-160x473-474(T.Slagboom).
AMERSFOORT: 11-1-1985, 1 ex. op dak an huis aan de Schothorsterlaan,
Hoogland;J54.9x465.5(T.Slagboom).
HOEVELAKEN: 8-111-1985, 3 ex. roepen langs de Veenwal; 161x464.5-465.3
(W. Knol).

Bosuil (Strix aluco).
LEUSDEN: 7-XI-1984, 1 ex. Schoolsteebosjes; 158x459 (T.Slagboom).

Ransuil (Asio otus).
LEUSDEN: 6-XI-1984, 1 ex. Schoolstee

16-VIII-1984, 1 ex. jagend
158x461;

Ook op ll-Ix-1984 en 18-IX-1984 werd
terwijl op 6-IX-1984 2 overvliegende
waargenomen;158.5x461.4(T.Slagboom

bosjes; 158x459
p de Liniedijk omgeving tennisbaall;

hier 1 jagend ex. waargenomen
ex. nabij de tennisbaan werden

Velduil (Asio flammeus).
WOUDENBERG: 27-11-1986, 1 ex. in tal d greppel aan noordzijde langs
Rijksweg Utrecht-Arnhem; 164x450 (V ..Laar).

Veldleeuwerik (Alauda arvensis).
PUTTEN: 12-1-l985, 71 ex. totaal Put crploder; l61-164x473-474
(T .Slagboom).
AMERSfOORT: 16-1-1985, 38 ex. totaal polder Zeldert, Hoogland; 150-153x
467-469 (T.Slagboom).

Graspieper(Anthus pratensis).
BLARICUM: 13-XII-1984, 5 ex. totaal $ebied ten oosten van de Stichtse
Brug en omringenderandmeren; 148-14fx478 (T.Slagboom).
PUTTEN: 12-1-1985, 1 ex. totaal ｐ ｵ ｴ ｴ ｾ ｲ ｰ ｯ ｬ ､ ･ ｲ ［ 161-164x473-474
(T.Slagboom).

Grote Gele Kwikstaart (Motacilla cinerea).
AMERSFOORT/LEUSDEN: 18-X-1984, 1 ex. BarneveldseBeek bij snelweg A-28;
157.1x463.0(T.Slagboom).
LEUSDEN: 27-X-1984, 2 ex. rondvliegend bij tennisparkaan de Val1eilaan;
158x461 (T.Slagboom).

Witte Kwikstaart (MotacilJa alba).
EEMNES: 28-X-1984, 2 ex. bebouwde ｫｯｾｭ Eembrugge; 149.6x471.0(T.slagboom).
BUNSCHOTEN/SPAKENBURG: 17-XI-1984, 4 ex. overvleigend richting NNO
Lodijk polder de Haar. Even later ke rde 1 ex. terug; 151x470 (T.Slagboom).
NIJKERK: 6-1-1985, 1 ex. in bijna di htgevrorensloot bij Nijkerkerveen;
159.2x467.3(W.Knol).



Waterhoen(Gallinula chloropus).
NIJHKERK: 29-VIII-1984, 2 ex. polder Arkemheen
(T.Sloghoum).

156-161x471-474
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Meerkoet (Fulica atra).
NIJKERK: 5-1-1985, 120 ex. op het ijs Nijkernauw; 155-160x473-474
(T .Slagboom).

Goudplevier (PLuvialis apricaria).
NIJKERK: 29-VIII-1984, 5 ex. overvliegend richting N. polder Arkemheen;
156-161x471-474:
NIJKERK/PUTTEN: l-XI-1984, 250 ex. totaal polder ArkemheenPutterdeel;
161-164x473-475(T.Slagboom).

Kievit (Vanellus vanellus).
BLARICUM: 13-XII-1984, 800 ex. totalen ｧ ･ ｢ ｩ ･ ｾ te oosten van de Stichtse
Brug en omringenderandmeren; 148-149x478(T.Slagboom).

Bonte Strandloper(Calidris alpina).
BLARICUM: 13-XII-1984, 11 ex. totaal gebied ten oosten van de Stichtse
Brug en omringenderandmeren: 148-149x478(T.Slagboom).

Watersnip (Gallinago gallinago).
BLARICUM: 28-X-1984, 50 ex. rondvliegend boven moerasgebiedten oosten
van ed STichtseBrug; 148-149x478(T.Slagboom).
NIJKERK/PUTTEN: l-XI-1984, 78 ,ex. totaal poder ArkemheenPutterdeel;
161-164x473-475(T.Slagboom).

Wulp (Numen.ius"rquata).
NI.JKI\RK/l'lJTmN: J-XI-I'J84, 265 ex. Lolaal po.ldcr Ark".,"ecn l'uLLcrdccl;
161-l64x473-475(T.Slagboom).
BLARICUM: 13-XII-1984, 350 ex. totaal gebied ten oosten van de Stichtse
Brug; 148-149x478(T.Slagboom).

Tureluur (Tringa totanus).
AMERSFOORT: 3D-XII-1984, 1 ex. zandput Zeldert Hoogland; 151.5x469.2
(T.Slagboom).

Kleine Mantelmeeuw(Larus fuscus).
NIJKERK: 4-XI-1984, 4 ex., waarvan 3 ex. leigrijs en 1 ex. lichter van
kleur, NIjkernauw; 157-158x473-474(T.slagboom,W.Knol, H.GarLner).

ll-XI-1984, 1 ex. Nijkekernauw bij de Laak; 156x473 (T.Slagboom).

Zivermeeuw (Larus argentatus).
LEUSDEN: 3-VI-1984, 4 ex. noordzijde bebouwdekom; 158.5x461.4
NIJKERK: 29-VIII-1984, 1 ex. polder Arkemheen: 156-161x471-474
(T.Slagboom).
AMERSFOORT: 13-XI-1984, 1 ex. Valleikanaal in wijk Liendert; 155.1x
464.5 (J.L.Spier).

Grote Mantelmeeuw(larus marinus).
AMERSFOORT: 18-X-1984, 2 ex. zandput polder Zeldert Hoogland; 151x469
BLARICUM: 13-XII-1984, 21 ex. totaal van het gebied ten oosten van de
StichtseBrug en nmringenderandmeren: 148-149x478(T.S1agboo.,).
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Nonnet1e(Mergusalbellus).

NIJKERK: 27-XII-1984, 1 ex. Nijkerker auw; 155-160x473-474(T.S1agboom).

Middelste Zaagbek (Mergus serrator).
LEUSDEN: 30-1-1985, 1 ex. vrouwtje i Valleikanaal 32-34 (I. en H.Smid).

Grote Zaagbek(mergus merganser).
NIJKERK: 27-XII-1984, 4 ex.

14-XI-1984 ,lex.
160x474;

26-Xi-1984, 2 ex.

Nijkerkevnauw; 155-160x473-474;
Nijkerke1nauwnabij de Nijkerkersluizen;

Nijkerkernauw; 155-160x473-474(T.Slagboom).

Wespendief (Pernis apivorus).
HOEVELAKEN: 10-111-1985, 1 ex. zweve d met buizerd richting NO, nabij
Veenwal; 161.2x465.7(W.KNol).

Ilaag v iegend langs houtwal nabij Veenwal
Blauwe kiekendief (CIrcus cyaneus).

HOEVELAKEN: 5-111-1985, 1 ex.
om 1800 uur. (W.KI'ol).

Bruine kiekendief (Circus aeruginosus).
NIJKERK: 29-VIII-1984, 1 juveniel exl Polder Arkemheen; 156-161x471-474
(T.Slagboom).

alleikanaal; 158x461(T.Slagboom).
dnabij Ingeborg, den Treek:

Havik (Accipiter gentilis).
LEUSDEN: 2-XI-1984, 1 ex.

9-II-1985, 1 ex.
155x459 (W.Knol).

Sperwer (Accipiter nisus).
HOEVELAKEN: 1984, Hoevelakerboschv rm broedgeval32-24 (Mevr. H.Bus).
AMERSFOORT: 25-X-1984, 1 ex. Landgo d SchothorstHoogland; 154.7x465.5;

25-X-1984, 1 ex. overvl egend richting W. landgoedCoe1-
horst; 152x466 (T.Slagboom).
BAARN: 25-X1984, 1 ex. Polder de Ha r; 150x470 (T.Slagboom).
NIJKERK: 1-XI-1984, 1 ex. Polder ａ ｲ ｾ ･ ｭ ｨ ･ ･ ｮ West: 159x471 (T.S1agboom).
EEMNES: 21-XII-1984, 1 ex. omgeving EEmbrugge; 149x470 (T.Slagboom).
LEUSDEN: 4-1-1985, 1 ex. nabij Rode Brug in houtsingel: 156.0x457.3

1-11-1985, 1 ex. zwevend boven Hazewater: 154.8x459.7(W.Kno1).

Buizerd (Buteo buteo).
WOUDENBERG: 2-VI-1984, 1 ex. overvliegendomgeving landgoedGeerestein;
156x455 (T.S1agboom).
BLARICUM:. 28-X-1984, 1 ex. overvliegend richting zuid, moerasgebiedten
oosten vän de StichtseBrug; 148-149x478(T.Slagboom).
LEUSDEN: 2-XI-1984, 3 ex. nabij het Valleikanaal; 158x461 (T.S1agboom).
PUTTEN: 12-1-1985, 5 ex. overvliegend boven Putterp01der;161-164x473-
474 (T.Slagboom). I

Ruigpootbuizerd(BUTEO LAGOPUS).
BUNSCHOTEN/SPAKENBURG: 21-XII-1984, 1 juveniel ex., Bikkerspolder langs
Vinkenweg; 151.2x471.3(T.Slagboom).

Boomvalk (Falco subbuteo).
NIJKERK: 29-VIII-1984, 1 ex. Polder Arkemheen: 156.161x471-474(T.S1ag-
IlIlom) •
AMERSFOORT: 31-X-1984, 1 ex. vliege.d boven de wlJk SchuJlcnburll;
156x462 (T.S1agboom).
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Bergeend(Tadornatadorna)
Amersfoort: 30-XII-19B4, 3 ex. Zal\dput Polder Zelderl lIooRllIl\d
151.'>xM.lJ.2 ('I'.Slaghoom, II.Gartncr)

3l-XII-1984, 3ex.ZandputPolder Zeldert lIoogland
NIJKERK: 5-VI-1984, 1 ex. Nijkerkernauw l57x473 (T.Slagboom).

Smieot(Anaspenelope)
BLARICUM: ong. 2500 ex. Moerasgebiedten Oosten van de StichtseBrug
en directe omgeving l48/149x478

l3-XII-1984 ong. 8500 ex totaal van het gebied ten Oosten van
de StichtseBrug ('I'. Slagboom)
AMERSFOORT: l8-X-1984, 20 ex. Zandput Polder Zeldert l5lx469
('I'. Slagboom).

Krakeend(Anasstrepera)
NIJKERK: 5-VI-1984, 1 paar Nijkerkernauw nabij de Ark 159x474
('I'. Slagboom).

Wintertaling(Anascrecca)
NIJKERK: 29-VIII-1984, 2 ex. Polder Arkemheen l56/l61x47l/474
AMERSfOORT: l8-X-1984, 8 ex. Zandput Polder Zeldert Hoogland
l5lx469

28-X-1984, 2 ex. ZAndput Polder Zeldert Hoogland
l51x469 ('I'. Slagboom).

Wilde eend(Anasplatyrhynchos)
NIJKERK: 5-1-1985, ol\g. 1450 ex. op het ijs Nijkerllauw 155/160x473/474
BLARICUM: 28-X-19B4, BOO ex. Moerasgebiedten Oosten van de Stichtse
Brug en directe omgeving

l3-XII-1984, ong. 2750 ex. Moerasgebiedten Oosten van de
StichtseBrug en directe omgeving l48/l49x478 ('I'. Slagboom).

Zomertaling(Anasquerquedula)
NIJKERK: 5-VI-1984, 10 ex. Nijkerkernauw l57x473 ('I'. Slagboom).

Slobeend(Anasclypeata)
NIJKERK: 27-XII-1984, 1 paartje Nijkerkernauw l55/l60x473/474
AMERSfOORT: l8-XI1-l984, 8 ex. Zandput Polder Zeldert Hoogland
l51x469 ('I'. Slagboom).

Tafeleend(Aythyaferina)

AMERSfOORT: l8-X-1984, 3 ex. Zandput Polder Zeldert Hoogland l5lx469
('I'. Slagboom).

Kuifeend(Aythya fuligula)

NIJKERK: 5-VI-1984, 20 ex. Nijkerkernauw t.h.v. het ｷ ｾ ｩ ､ ･ ｶ ｯ ｧ ･ ｬ ｲ ･ ｳ ･ ｲ ｶ ｡ ｡ ｴ
l57x473 '

AMERSfOORT: l-XI-1984, 9 ex. Zandput Polder Zeldert Hoogland l51x469
('I'. Slagboom).

Brildoiker(Bucephalaclangula)
NIJKERK: 5-VI-1984, 2 ex. Nijkerkernauw t.h.v.het weidevogelreservaat
l57x473 ('I'. Slagboom)

27-X-1984, 1 ex. Veen en Veldendijk l57.4x473.6 (J.L. Spier)
3l-X-1984, I ex. Nijkerkernauw l56x473 ('I'. Slagboom).
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Knobbelzwaan(Cygnus olor).
NIJKERK: 29-VIII-1984, 6 ex. totaal val Polder Arkemeen geteld vanaf
de wegen en dijk; 156/161x471/474,
AMERSFOORT/BAARN/BUNSCHOTEN: 78 ex. to aal in Polder Zeldert, Polder
De Haar en de Bikkerspolder, 150/154x4 7/474,
AMERSFOORT: 18-X-1984, 6 ex. zandput P lder Zeldert, 151x469,
BLARICUM: 28-X-1984, 3 ex. moerasgebiedten oosten van de Stichtse
Brug en de directe omgeving, 148/149x478,
AMERSFOORT/BAARN: 28-X-1984, 28 ex. Polder Ze1dert; 150/153x467/469,
BAARN/BUNSCHOTEN: 28-X-1984, 17 ex. Po der De Haar, 150/154x469/470,
BUNSCHOTEN: 28-X-1984, 52 ex. Bikkerspolder; 151/153x471/474,
EEMNES: 28-X-1984, 18 ex. Zuidpolder tf Veld; 146/149x470/473,

4 ex. Noordpolder ｾ ･ Veld, 147/148x473/476,
21 ex. Maatpolder ( est); 149/150x473/475,

( T. Slagboom).
LEERSUM/SCHERPENZEEL/WOUDENBERG/LEUSDEN:3O-X-1984, 14 ex. totaal
Valleikanaal tussenstuw bij spoorlijn Utrecht-Arnhemen de stuw bij
de Asschatterkade;van 161.6x451.5tot 159.1x460.4(T. Slagboom).
NIJKERK/PUTTEN: 1-XI-1984, 19 ex. totaal Polder Arkemheen, Pulter deel,
161/164x473/475(T.Slagboom).
BLARICUM: 13-XII-1984, 2 ex. gebied tel oosten van de StichtseBrug en
het aanliggenderandmeer; (T. Slagboom.
AMERSFOORT: 16-1-1985, 2 ex. Polder Ze dert, 150x467 (T.Slagboom).

Ａ ｋ ｾ ｉ ｾ ･ ｾ ｩ ｾ ｮ ･ ｾ ｚ ｾ ｷ ｾ ｡ ｾ ｡ ｾ ｮ (Cygnus columbianus).
BLARICUM: 13-XII-1984, 40 ex. totaal v n het gebied ten oosten van de
StichtseBrug en het aanliggenderandm er, 148/149x478(T. Slagboom).

Wilde Zwaan (Cygnus cygnus).
PUTTEN: 3-11-1985, 2 ex. in Putterpold r; 161x474 (W. Knol).

Rietgans (Anser fabalis).
BLARICUM: 13-XII-1984, 18 ex. totaal v n het gebied ten oosten van de
StichtseBrug en het aanliggenderandm er, overvliegend vanuit richting
Huizen in de richtingZuid/Oost, 148/14rX478 (T. Slagboom).
PUTTEN: 12-1-1985, 1 ex. Putterpolder; 161/164x473/474(T. Slagboom).
AMERSFOORT: 16-1-1985, ong. 300 ex. Po der Zeldert; 152x467 (T. Slagboom).

Kolgans (Anser albifrons).
EEMNES: 28-X-1984, 1 adult ex. totaal Maatpolder west nabij het reser-
vaat; 149/150x473/475,
Baarn: 1-XI-1984, 1 adult ex. Polder Zeldert, 150.5x468.4(T. Slagboom).
NIJKERK: 21-XII-1984, 4 ex. Polder Arkemheenwest, dagtotaal, 157x473,
BAARN: 21-XII-1984, 1 ex. Polder De Haar dagtotaal voor het gehele
Eempoldergebied;150.8x469.9(Slagboom, Eijkelenboom).

Grauwe Gans (Anser anser).
BLARICUM: ＱＳＭｘｉｉＭＱＹｾＴＬ 11 ex. ｯ ｶ ･ ｲ ｶ ｬ ｩ ･ ｾ ･ ｮ ､ in de richting zuid/west
ten oosten van de StichtseBrug; 148/1,9x478(T. Slagboom).
NIJKERK: 21-XII-1984, 1 ex. dagtotaal older Arkemheenwest; 158x471
(Slagboom, Eijkelenboom).

Nijlgans (Alopochen aegyptiacus).
AMERSFOORT: 31-XII-1984, 3 ex. zandpuL Zeldert, nnnvJicgcnduH cic
richting zuid/west in de richting noor loost, later rond vliegend;
151.5x469.2(Slagboom, v. Tol).



Dodaars (Tachybaptusruficollis)
AMERSFOORT: 18-X-1984, 2 ex. in zandput Polder Zeldert Hoogland;
151x469 (T. Slagboom).
LEERSUM/SCHERPENZEEL/WOUDENBERG/LEUSDEN:30-X-1984, 4 ex. totaal in
Valleikanaal tussenstuw bij spoorlijn Utrecht-Arnhemen stuw bij
asschatterkade;159/161x460/451(T. Slagboom).
AMERSFOORT: 5-XII-1984, 1 ex. Valleikanaal; 32-34. 6-XII-1984, 2 ex.
Valleikanaal; 32-34 (R. de Lange).
NIJKERK: 3-1-1985: 1 ex. Arkervaart; 32-15 (R.de Lange).
HOEVELAKEN: 4-1-1985, 1 ex. HoevelakenseBeek: 160x463 (R.de Lange).

Fuut (Podicepscristatus).
MAARN: 17-VIII-1984, 1 ex. plas zangafgravingMaarnseBerg; 152.2x452.6
(T. Slagboom, W. Knol).
NIJKERK: 29-VIII-1984, 2 ex. ten noorden van de snelweg; 160x473
(T. Slagboom).
BLARICUM: 13-XII-1984, 2 ex. totaal aantal in gebied ten oosten van de
StichtseBrug en aanliggendrandmeer; 148/149x478(T.Slagboom).
AMERSFOORT: 27-1-1985, 6 ex. Valleikanaal tussenBalladelaanen KAtten-
broekerweg, wijk Schothorst; 154.7x464.2(G.M.v. Laar, V.v. Laar),
1-11-1985, 1 ex. Valleikanaal bij Balladelaan: 154.5x464.1 (V.v. Laar).

Aalscholver (Phalacrocoraxcarbol.
LEUSDEN: 4-VIII-1984, 3 ex. overvliegend boven Stoutenburgerbos;
160x463; 5-VIII-1984, 2 ex. overvliegend boven Stoutenburgerbos;
160x463 (R.de Lange).
AMERSFOORT: 18-X-1984, 5 cx. lil ZnlldJlIIL Poldcr Zcldcn: 15Ix4(,l);
28-X-1984, 8 ex. totaal aantal exemplarenin zandput Polder Zeldert;
l51x469 (T. Slagboom).
BLARICUM: 13-XII-1984, ong. 110 ex. totaal aantal van het gebied ten
oosten van de StichtseBrug en het aanliggenderandmeer; 148/149x478
(T. Slagboom).
LEUSDEN: 15-IX-1984, 1 ex. overvliegend richting Noord-West omgeving
tennispark aan de Valleilaan; 158.5x461.4(T. Slagboom).
NIJKERK: 5-1-1985, 40 ex. overvliegend richting Zuid-West boven het
Nijkerkernauw; l55/160x473/474(T. Slagboom).

Blauwe Reiger (Ardea cinerea).
NIJKERK: 29-VIII-1984, 18 ex. totaal aantal Polder Arkemheen, geteld
vanaf wegen en dijk; 156/161x471/474;
NlJKERK/PU'rrEN: 1-XI-1984, 6 ex. totaal aantal Polder Arkcmheen Putter-
deel; 161/164x473/475(T. Slagboom).
BLARICUM: 13-XII-1984, 5 ex. totaal aantal in gebied ten oosLen van de
StichtseBrug en het aanliggenderandmeer; 148/149x478(T. Slagboom).

Ooievaar (Ciconia ciconia).
SOEST: 18-X-1985, 1 ex, in weiland aan de P. van de Bremenweg/Hilhorst-
weg,13.30-16.00uur: 152x464 (W. Hakstege, med. V.v. Laar).
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Vissen

Grote Modderkruiper (Misgurnis fossilis).
WOUDENBERG: 182 of 1983, 1 ex. werd ｾｯｯｲ

ｖｯｳｫｵｩｬ･ｲ､ｾｪｫ gevist.; 160.0x457.0(Med.
Blauwe Reiger uit vijver aan
Z.Bruijn) .

Kleine Modderkruiper (Cobitis taenia).
AMERSFOORT: 4-VI-1985 en 14-VI-1985. 1 ex. in de Flierbeek, voormalig
Willem 111 terrein; 155.7x463.0(D. en M.v.Tol).
NIJKERK: 10-XI-1985, 1 ex. dood op het ijs van een sloot met zeer lage
waterstandlangs de Oude Bunschiterweg,Polder Arkemheen; 156x472
(G.v.Dijk).

Bermpje (Noemacheilusbarbatulus).
HOEVELAKEN: 31-V-1985, 1 ex. in beek achter waterzuiveringaan snelweg
A-I; 159x464 (L.Boon). I

Paling (Anguilla anguilla). I
WOUDENBERG: IO-VI-1983, eerstegJasa,altrekin VaJJeikanaalbij
Roffelaarskade;J59.3x455.6 Ｈ ｊ Ｎ ｌ ｡ ｧ ･ ｲ ｾ ･ ｹ Ｉ

2-VIII-1984, ｧ ｬ ｡ ｳ ｡ ｡ ｬ ｴ ｲ ･ ｾ bij het Schapebruggetjeop Vos-
kuilen in het Valleikanaal; 158.3x456.7(J.Lagerwey).
LEUSDEN: 1-1984, 1 ex. (ca. 40cm.) ｾ ｾ ｬ ｦ ､ ｯ ｯ ､ op het fietspad tussen
Stoutenburgen Leusden; 157.5x461.7(W.Knol).

Mossen
Boomvorkje (Metzgeria furcata).

HOEVELAKEN: 13-X-1985, op zomereik in HoevelakenseBos; 158.4x465.4
(J.W.Mulder).

j
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