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FLORA EN VEGETATIE VAN DE SCHIETLAMEN IN DE BOSJES LANGS DE VOSSENWEG
(BARNEVELD l.
door
Berendse (Utrecht) en Gerard :'irkse

ＨｲＺ｡ｾｲｴ･ｮｳ､ＧＢｫＩ

_T. Inleidirg
Ten noorden van de i71el'1e& liet. evel'1\v::d1c a2n de Ｇｉｯｳ ･ｮＮＬ･ｾ
een stroo!·;
ｬ｡ ｾ
bos, die, van OUr1!'her als "E}-: out i'" ｣･ｾｲ［ｬｩｫ
is. !Iet "out \'Ierd
voorheen "1'1T!l8al ir de v"f ja r ;-e1<ant. :'i t heul tot: evole dct er lege
en dichte struvJ'" 'en ontstond er die een coedt> ＺＱ｣ｾＢｩｬ
"1ectc vor:rde r voor
1r
het wild. De laatste ja en is de oc:rsoron",el<\ e re'-ell'la t V'_'1 l:apper.
verbro'·:en. ｾ｛･ｴｬＭＺｯｵｴＮ､｡ ｴ
vroet'er "or sta,," vle!"d verkocht t SC'·i1nt ｴｃｾＧ･ｮﾭ
vJOordig ｲ｡ｵ｜Ｇｊ･ｬ Ｑｾｳ
ver:,oo"b cr te z'n.
Door de strook bos lo"en ･ ｾ
viert?-l schietlanen •. !lezr ｶＭｲｶｵｬ ･ｾ
eep
voor zich zelf spreke!lde fur'-t' '" t';d,,"'" dr"fjachten. In het ｶｯ ｲｾ｡ｆｬｲ
var.
1974 z'in de lanen door d", e1fenaa:o:- aan zienl' '\:' \'erhreed. De oorsl"ron1o:edeel ve:-·,1ield. In o!'lder1 \"':e begroeiing werd !1ierb" voor eer ｨ･ｬｾｮＮＺ ｲＢＧ＼
staande tekst wordteen beeld eeeeven ｖｾＧＱ
de veGetatie en de flora van de
Bchietlanen voor de aanvang van de wer"k7a"mneden.
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2. De vegetatie van de ｳ ｣ ｨ ｩ ･ ｴ ｬ ｾ
De schietlanen waren grotendeels ｢ ･ ｾ ｯ ･ ｩ ､
met schraalland-achtige vegetaties, waarin vooral de vele ｯｲ｣ｨＱ､･ ｾ
(Dactylorchis maculata) een opvallende versch'ining vor"-den. Deze ｢ ･ ｲ ｯ ･ ｩ ｾ ･ ｮ
bestonden ｶｯ ｲｮ｡ｭ･ｬｾＢｫ
uit: blauwe k.noop, watermt.;lli. kleine valeriaan, kale jonker, tormentil,
dopheide, veldrus , ＧｏｪＮｩｮ･ｾｴｲｯ
e, roodzVlf:l1':gras e:1 ｳ｡ｲｧｾＺｵ･ｲ
(Succisa pratensis,!o'entha ｡ｾｵ｡ｴｩ｣｡Ｌ
Valerians dioica, Cirsium "clustre, "ot-ntilla
erecta, Erica tetral1x, Juncus aClltiflorus, r:oli!'lia coerulea, ?cstuce. rubra en Antroxantum odorctum). Ｇｂｾｺｯｮ､･ｲ
olanten die in dit veGetstietype
vooTkwamen waren de vlo ｺ･ｲｾ･
en de blonde rel'l'e (Carex nulicaris erl C.
hos1lana) en 00 de eniGszins onen "le1<lcen "eidr,kartelblatl (Pedicllloris sylvatica). De meer voedselr! -e delen ::er' er·'è.er. soorten els: r:rote 'ratelaar,
lv1lde bertram, echte "oo1:oeksb oe' l 'rote ｶ｡ｬ･ｲｩ｡ｾｲＮＧ
cr ｬｾ｡ｴ ･ｳｴ｡･Ｎｲｴ
(ir.inantus claber, Achil1ea T'tC'rmica, I,ycM' is flo"-cuculi, Valeriana officinalis en ｌｹｴｾｲｑｾ
sslicaria).
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Door boeren uit de omgeving werden zo nu en dan stukken afgeplagd. Op sommige van deze plaatsen ontwikkelden zich vegeta ies, die verwantschap vertoonden met het Caricion-davallianae. ｾ｡
het ontstaan van een ｶ ･ ｾ ｳ ､ ･ ｫ
omstandigheden het zeer
(met o.a. Sphagnum subnitens) kon onder ､･ｲｧ･ｬｩｾ･
zeldzame vetblad (Pinguicula vulgaris) zich vestigen. Deze soort werd door
ons op drie schietlanen waargenomen; in het totaal werden ongeveer 15 eksemplaren opgemerkt. Op de nog kale natte plekken vonden we als Nano-cyperionvertegenwoordigers greppelrus, knolrus, ｭｯ･ｲ｡ｳｾｯ ｧ｢ｬｯ･ｭ
en borstelbies (
Juncus bufonius ssp. bufonius, J.bulbosus, Gnap·alium uliginosum en Scirpus
setaceus). De plaggen, die vaak gebruikt werden omde nok van een rieten dak
af te dekken , werden vrJjwel steeds schuin afge token. De afgeplagde plaatsen vertoonden om deze reden veel microreliëf; ier werden de zeldzame levermosjes Fossombronia spec. en Scapania curta gevonden.
Voor het herstel van de oorspronkeLijk aanwezige vegetatietypen is het noodzakelJjk de begroeiingen jaarlJjks, eind augustus of begin september, .tEl lIlMien. Om ongewenste mineralisatieprocessen te voorkomen verdient het aanbeveling het maaisel steeds volledig af te voeren. Het hakhout zou als zodanig
gehandhaafd moeten worden. Hiermee kan voorkomen worden dat, bij het ouder
worden van het bos, de bJjzondere vegetaties door beschaduwing en bladval geleideLijk zullen verdvlYnen. Het is om deze reden eveneens minder gewenst de
gekapte delen opnieuw te beplanten.
3. De flora van de schietlanen
Hieronder vogt een opsomming van soorten die geïrende de jaren 1971, 1972
en 1973 werden genoteerd. De lijst heeft zeker nOet de pretentie volledig te
zijn.

Achillea ptarmica
Agrostis canina
A. tenuis
Ajuga reptans
Angelica sylvestris
Anthoxantum odoratum
Calamagrostis canescens
Caltha palustris
Carex demissa
C. echinata
C· hostiana
C. nigra
C. ovalis
C. pilulifera

2..

pulicaris

Cirsium palustre
Dactylorchis maculata
Drosera rotundifolia

-

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

- ｾＺ｢ｭ

- lage zegge
- ster zegge
- blonde zel>"'e
- gewone zegge
--hazezegge
- pilzegge
- vlo zegge
- kale jonker
- gevlekte orchis
- ronde zonnedauw
- lidrus
- dopheide
- rood zwenkgras
- moerasspiraea
- ｨ･ｮｰｴｾｬ
moeraswalstro
- kleverig j1alstro
moerasdro gbloem
witbol
waternavel
- biggekrui
- gele lis
- veldrus
- zomprus

I

I

-)-

J. bufonius ssp. bufonius
bulbosus
J. conglomeratus
J. effusus
Lotus uliginosus
Luzula multiflora
Lysimachia nummularia
L. vulgaris
Lychnis flos-cuculi
Lythrum salicaria
Mentha aquatica
Molinia coerulea
Nardus stricta
Pedicularis sylvatica
Phleum pratense
Phragmites australis
Pinguicula vulgaris
Plantago lanceolata
Polygonatum multiflorum
Potentilla erecta
Prunella vulgaris
Ranunculus acris
R. flammula
Rhinantus glaber
Rumex acetosa
Scirpus setaceus
Sieglingia decumbens
Succisa pratensis
Trifolium pratense
Valeriana dioica
V. officinalis
Vicia cracca
Viola palustris
J

- greppelrus
- knolrus
- biezeknoppen
pitrus
- moerasrolklaver
- veelbloemige veldbies
- penningkruid
- wederik
- gewone koekoeksbloem
- kattestaart
- watermunt
- pijpestrootje
- borstelgras
- heidekartelblad
- timotheegras
- riet
- vetblad
- smalbladige weegbree
- veelbloemige salomonszegel
- tormentil
- bruneI
- scherpe boterbloem
- egelboterbloem
- grote ratelaar
- veldzuring
- borstelbies
- tandj esgras
blauwe lmoop
- rode klaver
- kleine valeriaan
grote valeriaan
- vogelwikke
- moerasviooltje

- + - + - + -

VERZOEK 01'1 ME:DEl'!ERKING
In verband met een verspreidings-oecologisch onderzoek naar
de orchideeën in de Gelderse Vallei zou Frank Berendse graag
vindplaatsopgaven van deze planten ontvangen, i.h.b. uit het
westelijk en zuidelijk gedeelte van de Vallei.
Adres: l.B. Bakkerlaan 117-778, Utrecht.
- + - + - + -
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WATERWILDTELLING OP BET NULDERNAUW
GEDURENDE HET WINTE SEIZOEN 1.973/'74_

door
J.J.A.

YaD

Dijk (Putten)

1. Het telgebied.

,.

Het telgebied strekte zich uit tussen het begin van de Zeedijk ten westen
van de Postillon en het einde ｾ ｮ
de strandjes bi Horst. Aan de landzijde
werd als grens de Rijksweg ｈｯ･ｶ ｬ｡ ｴｾｭＭｚｷｯｬ ･
aang hoWlen:
.
De kuststrook ｢･ｳｴｾ
uit zandstrandjes, die van lkaar worden gescheiden
door grotere of kleinere landtezgen en met een ri tkraag zijn omsloten.
Tussen de strandjes onder Nulde ･ｮｾｯｲ･ｴ
ligt la
de kust een rietkraag.
Door een verlaging van do waterstand gedurende he winterseizoen komt voor
de rietkragen en strandjes een modderbodem.bloot.
Tussen de kuststrook en de landinwaarts gelegen
keerplaatsen en toegangsweg zijn houtsingele aangeplant, waarin behalve b men vrij veel beedragende
heesters aanwezig zijn•• Voorts zijn er.grote grae ｾｬ､･ｮＬＮｷ｡ ｲｯｰ
ｶ･ｾｰｲ･ｩ､
bomen zijn aangeplant.
Tussen de Rijkeweg en de toegangsweg naar de stra den groeit eveneens.een
struik- en boomgordel.
Het terrein wordt door verscheidene ｡ｦｷ｡ｴ･ｲｩｮｧｳ ｬｾｴ･ｮ
doorsneden, die meestal naar de monding toe aanzienlijk breder'worden en met wat Riet zijn begroeid.
Uit bovenstaande beschrijving moge blijken, dat ｨｾｴ
telsebied Nulde-Horst
een geheel ander karakter heeft dan het traject Laakse duiker-Nulde. Het
laatste terrein wordt aan de ｫｵｳｴｺＱｪｾ･
begrensd dqor de steenglooiing van
de oude Zeedijk, terwijl het aan de landzijde ｷ ｯ ｾ ｴ
gekenmerkt door weilanden
met een enkele boerderij (zie Te Velde 2, blz. ＲｬＭＳ ＩｾＮ
Ten einde beide gebieden,wat betreft de vogelstan in de winter, te kunnen
vergelijken,o""N het traject Nulde-Horst gedure e de maanden oktober 1973april 1974 door mij·geteld.
2. Gegevens over de uitgevoerde hlline;en.
De tellingen werden op de volgende data gedaan:
Datum :

21-X-1973
2

4-XI-1973

Nr :

7-X-1973
1

Datum :

6-1-1974

20-1-1974

3-II-1974

7

8

9

Nr :
Daium :
Nr :

7-1V-1974
13

3

ＱＸＭｘｉｾＱｲＳ
17-II-1
10

2-XII-1973

4

5

23-XII-1973
6

3-1II-1974
11

24-1II-1974
12

21-IV-1974
14

De tellingen werden in de ochtenduren gehouden, ｬｯｾｮ､･
Daarna werd in omgekeerde richting nogmaals geteldl.

van Nulde naar Horst.

-5De verkregen gegevens z1Jn ｵｩｴｾ･ｷ ｲｫｴ
in de vorm van twee tabellen en 11 grafieken. ·Hierin zijn de volgende soorten c.q. comrJinaties van soorten weereegevenl -soortenWilde eend
Hintertaling
Smient
Kuifeend
Tafeleend
Brilduiker
Grote zaagbek
Nonnetje
Bergeend
Kleine zwaan
lleerkoet

-families of comhinaties van familiesStootvogels
Kramsvogels en verwante soorten
'l l1 e.dvogels
ｍ･ ｕｾｬ･ｮ

Futen
Aalscholvers en reieerachtigen
Eendachtigen

3.0nmerkingen bij de tabellen en grafieken.
-'ülde ---eend' Deze soor t k wam ｮｾ . h e t teIgeö18
" d h e t mees t e voor. De groo t s t e concentraties waren in december en in maart aanwezig. De eenden concentreerden zich meestal aan de zijde van de nieuwe polders.
ne aantallen Wilde eenden stemmen vrijwel overeen met die in het
telgebied LM.kse duil(er-NuJ.de.
-lüntertalin" •
De liintertaling komt in het telgebied Nulde-Horst aanmerkelijk
meer voor dan in het telgebied Laakse duiker-Nulde. De vogels werden van af de eerste ｴ ･ ｬ ､ ｾ
tot en met de laatste teldag waargenomen. De grootste concentraties werden eind oktober en begin
december vastgesteld. De concentratie in december werd kennelijk
veroorzaakt door hc" invallen van een ｶｯｲｳｴｾ･ｲｩｯ､･Ｎ
Het verloop
van de aantallen stemt overeen met dat op het Hijkerkernauw.
De grote aantallen van deze soort op het Nuldernauw kunnen wellicht verklaard worden uit het feit dat dit gebied ondiensr water en modder- en slikl>anken heeft.
-Smient.

-Kuifeend.

De Smient komt in het telge ied J<ulde-Horst minder voor dan in
het gebied Laakse duiker-Nulde. net grootste aantal Smienten werd
in december waargenomen, hetgeen \1ellicht ver'>and hield met de
invallende vorst.nat het aantal waargenomen Smienten ｯｾ
het Nuldernauw lager ligt dan in het telgebied Laakse duiker-Nulde heeft
waarschijnlijk te maken met het ontbreken van natte weilanden in
de nabijheir van dit rehied. Dergelijke ,;eilandenkomen wel voor
in de Polder Arkemheen.
De aantallen van de Kuifeend z1Jn in het telgebied Nulde-Horst
groter dan in het geryied Laakse duiker-nulde. De eerste Kuifeenden werden tijdens de vorstperiode in ､｣ ･ｭ｢ｾｲ
waargenomen. De
grootste aantallen kwamen echter pas in de nawinter en het vroe·rre voorjaar. Deze concentratie k::m zi jn veroorzaal(t door het feit
dat ti jdens de terugtre)( een lichte stm!iIl8 laIl8s de zuideli jke
Randmeren optrad.• Gewoonli jl( !wmen zeer ,,>roi;e aantallen Kuifeenden om Oostelijk Flevoland in het najaar voor, vooral op het Ketelrneer. Tijdens vorst verplaatsen de Kuifeenden zich in de richting van de De Ha. In de ti jd van de terugtrek zien ,;e deze individuen in het gebied '!ulcte-Horst.

-6-Tafeleend.

De Tafeleend komt in het telgebied Nu de-Horst meer voor dan in
het gebied Laakse duiker-Nulde. Welli ht is dit een aanwijzing,
dat de waterkwaliteit in het Nulderna w beter is dan in het Nijkerkernauw, waardoor het helangrijkst voedsel van de Tafeleend
(Kranswieren) in het eerst genoemde grbied ｮｬｾ･ｭ ｮ･ｲ
kan voorkomen dan in het laatst genoemde gebied
Tafeleenden ｾ･ｲ､･ｮＬ
met uitzondering an twee waarnemingsdagen,
geduronde het gehele winterseizoen ge ien. De grootste aantallen kIlamen in oktober en noveml1er voo

r

-Rrilduiker' De Bｲｾ °ldｵｾ Ok er werd ,me t ｵｾ ot zond ･ｲｾｮｧ °
an de maand december, gedurendo de gehele telperiode in klein aantallen waargenomen.
Deze vogel overwintert op het Nuldern uw in ongeveer de zelfde
aantallen als op het Nijkerkernauw.

ＭｇｾＬ ｲ ｯ ｴｾ･ ｺ ｡ｧ ｾｲＮ

Zowel op het Nuldernauw als op het ;ijkerkernauw werd de Grote
zager van november tet in april waarg nomen, de aantallen lagen
in het eerst genoemde ｴ･ｬｧ｢ｩｾＮ
echte lager dan in het ｬ｡ ｯｾｳｴ
genoemde. 'lel vertoonden de aantallen in beide gebieden ongeveer
het ｺ ｾ ､ ･
ｶ･ｲｬｯ ｾＮ
Vergeleken met waa nemingen op het Eemmeer is
het verloop ･ｾ｡･ｴ
het zelfde.

-Nonnetje.

Het Nonnetje kwam in het telgebied Nu
het telgebied Laakse duiker-Hulde. De
eind december gedaan, de ｧｲ･ｯｴｳ ｾ
aan
januari en februari. Na hegin april w
waargenomen. Het verloep van de aanta
van do waargenomen aantallen Nonnetje

-J1ergeend.

De B"ergeend werd in het telgebied Nnl e-Horst in grotere aantallen en,_ regelmatiger ｾｬ｡ ｲｧ･ｮｯｭ･ｮ
dan i r.et tolgebied Laakso duiker-Nulde. De enige periode ｾｬ｡ ｲｩｮ
Be geenden ontl'raken l1as van
eind. november tot en met december, ee periode van vorst. Het
grootste aantal Rel'geenden werd in fe' ruari ｧ･ｯｾ･ｬ､Ｎ
Het verlOOT)
van de aantallen Bergeenden stemt ove'een mot dat van de aantallen bij de Eemmonding.
Dat de aantallen tussen Nulde en Hors ｧｲｯｾ･ｲ
waron dan in het
andere telgebied heeft vermoedelijk t maken met de terreingesteldheid van het acngrenzende land. oorgeenden hebben namelijk
een voorkeur voor zandige, vlakke ocv l'S. Doze zijn langs het
Nuldernauw in ruime mate aam1ezig.

-Kleine
zwaan
Ｎｾ］ Ｚ Ｎ ］ Ｚ Ｎ

De Kleine Zllaan \·mrd tussen Nulde
en begin november waargenomen, ､｡ ｬＧｾ ｡
telgebied Laakse duiker-Nulde werd de
aantallen en regelmatieer over de ｯｾ･ｬ
fen. Een verklaring voor dit verschil
ｶ･ｲｶｵｩｬ ｮｾ
van het ［ｲ｡ｯｾ･ｲ
in de Randme
l1elangri jkste voedselplanten van de K
den) sterk in aantal zijn afgenomen.
standigheden gedwongen, grazen de KIe
de weilanden, i.h.b. op de rueti$e we
en Nijkerk.

-Meerkoet.

de-Horst meer voor dan in
eorste waarneming werd
allen vertoonden zich in
rd het Nonnetje niet meer
len atemt overeen met dat
bij de Eemmonding.

n Horst steeds in oktober
weer in januari. In het
e soort in veel grotere
eriode verdeeld aangotrofschuilt wellicht in de
en ten gevolge waarvan de
eine zwaan (Fonteinkruioor deze ongunstige omne zwanen thans vooral op
landen tussen Spakenhure

De Meerkoet komt zowel in het gebied ｵｬ､･ｾｬｯｲｳｴ
als langs het
traject Laakse duiker-Nulde eedurende do gehele telperiode re-

gelmatig voor. De grootste aantallen werden in november en december waargenomen. De aantallen in het gebied Laakse duikerNulde zijn veel groter ､｡ｾ
die op het Nuldernauw, wellicht omdat de Meerkoet een voorkeur vertoont voor plaatsen in de luwte. Zulke plaatsen komen langs de Zeedijk veel voor, terwijl zij
tussen Nulde en Horst vrijwel ontbreken.
-Vogelsoorten van tabel 11. Indeze tabel zijn vogelsoorten ondergebracht
als Veldleeuwerik, Eketer, enz. Deze soorten komen op het traject
Nulde-Borst aanmerkelijk meer voor dan in het gebied Laakee duiker-Nulde; hetgeen ongetwijfeld verband zal houden met de aanwezigheid van de vsle bomen en struiken in het eerst genoemde
telgebied. Op de oude ｚ･ ､ｩｊｾ
daarentegen vindt men slechte hier
en daar groepjes bomen of struiken.

Verloop van d. aantallen Aalscholvers en
Reigerachtigen
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20
10
I

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

11

12

13

14

Verloop van de

900

800
700
600
500
400
300
200
100
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ｾ

.

•

-8Verloop van d
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,
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400

Verloop van de aantallen Kuifeenden.
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ｾ｟

r--..,'""

200

. -..

100

300

Verloop van de aantallen Tafelee nden.
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Verloop van de aantallen Bergeenden.

ｬＺ ｊ Ｚ ］ｃｊｌｾ Ｍ ｣Ｚ ］ｲ Ｚｊ ］ Ｚ  ］ｬＺ ｊ
Verloop van de aantallen Smiente n.
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Verloop van de aantallen Wintert
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2500

Verloop van d

aantallen Wilde eenden.
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VeJ.'l..>op van d e aan-

tallen Eendachtigen
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soort
Fuut
Dodaars
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OVER HET VOORKOMEN ｖａｾ
HET BERMPJE,
NEMACHEILUS BARBATULA (L.), IN DE VELD.
BEEK (PUTTE ).
(naar aanleiding van een .belangrijke ｷ｡ ｲｮ･ｾｩｮｧ

op 29 april 1974)

door
Paul Vertegaal (Bunnik)
1.Inleiding
Sedert 1972 heeft afdeling Amersfoort van de Nederlandse Jeugd.ond
voor Natuurstudie een onderzoek' lopen naar het voorkomen van beekdalvegetaties in de Gelderse Vallei. 'zie (1).
Het betrokken inventarisatiegebied was in principe vrij ruim genomen,maar het accent is vooral op het stroomgebied van de Veldbeek
en de Nieuwe Beek komen te liggen.Dit is ge]egen in het gebied
tuesen de gehuchten Appel,Driedorp en het ｳｾ｡､ｪ･
Nijkerk.
In het kader van deze inventarisatie zijn ･ｾ
in 1972 en '73 door
afd. Amersfoort, regelmatig kampjes en weeke ds in dit deel van de
Vallei gehouden,terwijl dit in 1974 gebeurde in kombinatie met de
afdelingen Bilthoven,Driebergen-Zeist en Ut echt.
Om niet alleehinformatie omtrent de vegetati11e te vergaren,maar ook
over andere voor beken kwaliteitsbepalende ｾ｡ｴｵ ｲｬｩｪｫ･
groepen,werd
er op bet lang-weekend van 26-30 april'74 ｾ ｅ
lezing gehouden over
het voorkomen van vissen in Nederland en over vissen-inventarisatiemethodes.De spreker was dhr.F.van ｏｭ ･ｮＨｾｴ｡ ｴｳ｢ｯｳ｢･ｨ ･ｲＭｕｴｲＮＩＬ
die veel deelnemers enthousiast maakte,gezien het feit dat de volgende twee dagen excursies een deel van het stroomgebied bezochten
o

op

ｨＸｾ

ToorlcoMn van

n1l1l8:c.

t.

ｩｮｶＸｮｾ｡ｲｩｉｬＸｲ･ｮＮ

Over het resultaat daarvan,ca.200 ex. van het Bermpje op een traject van drie km.Veldbeek op 29 april,gaat dit artikel.
2.Iets over het Bermpje
Nemacheilue barbatulQ (L.1758) is een beek
hoort tot de familie van de Cobitidae of Mo
Grote- en de Kleine Modderkruiper,onze twee
tegenwoordigers,is het Bermpje in het bezit
blaas-tá klein om géén bodemvis te zijn-,di
de huid heeft,zodat de Cobitidae erg gevoel
sche drukverschillen.De modderkruipers keno
darmádemhaling,een aanvullend ademhalingssy
overigens veel minder dan de Grote odderk
schijnt te hebben.Het Bermpje heeft ten del
schubben,is ｬ ｩ ｣ ｾ ､ ｯ ｮ ｫ ･ ｲ
gevlekt. Verdere ｢ｩｪｾｯｮ､･ｲｨ･､ ｮ
derop ter
sprake
komen.
(2,3).
I

ewonend visje,dat bederkruipers.Net als de
andere Cobitidae-vervan een kleine zwemuitlopers vlak onder
g zijn voor· atmosferin het verschijnsel
teem,dat het Bermpje
iper(Misgurnus fossilis)
geen,deels wel kleine
zullen ver-

3.De beken in de Gelderse Vallei
De Vel?beek,waar de waarnemingen zijn geda ,neemt in de Gelderse
Vallei een ietwat bijzondere positie in.Beh ren de meeste beken
(bv.de Barneveldse- en Lunterse Beken)tot h tafwateringssysteem
van de Eem,de Veld beek komt,gebundeld met d Nieuwe Beek,als
Schuitenbeek in het Veluwemeer uit,(4,5).
De beken van het Eem-systeem zijn in 1970 e '71 geinventariseerd
op macrofauna en chemische- en fysische fac oren(4).Hieruit ｢ｾ･ ｫ
de erbarmelijke toestand waarin die beken in de loop van de naoorlogse decennia zijn geraakt:"normalisaties",lindustrie- en rioolwaterlozingen,ruilverkavelingen en taludbespu tingen hebben zowel de
variaties in de beeklopen ernstig genivelle rd als de waterkwaliteit
zeer ernstig verslechterd.

-15Sleehts een stukje van de Schilschoterbeek kan als niet- tot matig
vervuild worden opgegeven(4).Vooral lozingen van bioindustri.8nen
industr1e8nin Ede en Veenendaal blijken de boosdoeners te zijn.De
normalisaties zijn alle uitgevoerd t.b.v. een intensievere afwateringHiermee nivelleren de waterschappen de natuurlijke variatie in
de lopen en vernietigen paaiplaatsen van vissoorten.De wet tegen de
verontreiniging van oppervlaktewater en de vergrote kapaciteit kan
nog iets vsn de ｷ｡ｴ･ｲｾｬｮ ｩｴ･ｩｴ
redden,maar daar heb je geen idyllisch
meanderende beek mee terug (4).
De eituetie. in 1973 scnijnt niet beter te zijn geweest (5).Voor meer
bijzonderheden over de beken in de Vallei:zie(5).
4.De positie van de Veldbeek in de Gelderse Vallei
De Veldbeek komt,als de meeste overige beken in de Valle1,voort uit
een afwateringssysteem,dat tijdens ontginningen in de loop der eeuwen
is aangelegd,en moet daarom als kunstmatig worden beschouwd.Dat betekent niet dat de beek,die het schone en oligotrofe water van de
Appelse hei en later van de omliggende kultuurlanden verzamelt,voortdurend een door mensenhanden gegraven loop volgt:in het betrokken
trajekt heeft zij ｨ｡ｾｲ
loop min of meer zelf bepaalt en slingert
deels tussen: .' steile,hoge,rijk begroeide oevers. Vandaar ook dat
het._
bodemmateriaal,dat uit zand,grind,maar plaatselijk ook uit
een dikke humuslaag beataat,op volkomen natuurlijke wijze de beekbedding bedekt:grind op de snelstromende,bovenstroomse- en bladhumus
op vrijwel alls bijna stilstaande delen.Zand neemt een tussenpositie
in.
.
..
"
Het'water vän de Veldoeek mag misschien wel het schoonste beekwater
uit de Vallei genoemd worden.Niet zozeer alleen omdat het van zo'n
goede kwaliteit is,maar ook juist omdat de overige beken er hopeloos
aan toe zijn.De Nieuwe Beek,dip. qua omvang met de Veldbeek te vergelijken is en er bij de spoorlijn ook mee samengaat,is tussen de
spoorbaan en de Mestkampereteeg(die die naam met recht draagt):·
een drijvende mestvaalt,en stroomt
als eèn zwarte prut,met
als enig leven een deken van blauwwieren,langs de volgende bioindustrie,om nQg meer varkensgier in ontvangst te nemen.
Ten zuiden van de Hoge Steeg is de Veldbeek daar nog van gespaard
gebleven,maar aldaar neemt zij vervuild water 'Van een zijtak in ontvangst.Ernstig is die vervuiling dan verder niet meer,en stroomopwaarts van de spoorbrug is de helderheid weer behoorlijk.De ontmoeting met de Nieuwe Beek maakt de zaak weer minder rooskleurig.
(Het zou goed zijn als hier eens chemische monsters ter contrale
worden genomen).
5.Het beviste trajekt(zie kaartje)
Het op 29 Ｑｲｾ｡
beviste trajekt. lag tussen de duiker onder de Beulekampersteegltop.krt.coör.410,7a!166,70) en de brug onder de spoorlijn
naar Zwolle(top.crt.coör.412,65/164,95) en heeft een lengte van ca.
3 kilometer. Vooral de eerste 400 meter daarvan was het een verrukking om tussen de drie meter-hoge oever anden te lopen,over een grindbedding met kraakhelder,snel stromend water en de geuren en kleuren
van voorjaarsplanten(zelfs sleutelbloem)om je heen. Het stuk tussen de
Hoge Steeg en de spoorlijn had mooie zandplaat jes en deed soms denken
aan een door de wei stromend stuk van de onvolprezen Hierdense Beek
hij Leuvenum.
De beek doorstroomt over dit trajekt een hoogteverschil van oa.+8,5 m.
NAP bij de Beulekampersteeg tot ca.+2,0 m.UAP bij de spoorlijn.Dit
betekent een verval van iets meer dan 0,2 % en is vergelijkbaar met
het verval van de Noordbrabw,tse laaglandbeken(6).Uit deze gegevens
J
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de waarnemingsplaatsen in de Veld eek (kaartblad 32 E).
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-17kan een stroomsnelheid van ca. 20 cm./sec. worden geäxtrapoleerd,
wat nog altijd een snelstromende beek heet(6.13).Dit is echter een
gemiddelde.daar de Veldbeek 00 stukken heeft waar het water nagenoeg stilstaat(gekanaliseerde delen)of waar 8troomversnellinkjes
optreden.
Nu volgt een bespreking van de vindplaatsen van Bermpjes in de beek:
punt1.vlak achter stroomversnellinkje op grindbedding.0a.2m hoge.
welig begroeme en met eik beboste wanden. Snelstromend en zeer
helder water.Beek 10cm diep en 70 cm breed."natuurlijke loop".
2.rechte hoek van een duidelijk gekanaliseerd ｳｴｵｫＨｾ･ｮ｡･ｬｩｪｫ･
oorsprong van de beek hieraan nog zichtbaar).Nagenoeg stilstaand water,enkele dm. 's diep,erg troebel water met door dikke laag eikebladdetritus bedekte bodem.70cm breed.
3.Stroomversellinkje vlak achter in de beek gelegen takkebos.Vrij
troebel water.eikebladlaag op grindbodem.Enaledm's diep,1m breed.
4.Middelmatige stroomsnelheid,vrij troebel water.eikeblad.1m,xdm. s
5".Zie 4.
6.Kale zandbodem op enk. m.'s vóór(stroomop)zijbeek.Vlak voor duiker Mestkampersteeg.Zeer helder water.Beek 1,5m breed,50cm.diep.
7.Kalm water achter balkenbruggetje.Zeer hslder water.kale zandpodem.Eiken-Elzen-bos op westoever.Beek 10-15cm.breed;2.5m,breed.
8.Houten brug over de beek,vlak na eiken-elzenbosje(zie pt.7),
tegenover huis.Onder brug. onder en tegen houten balken van het
brugfundament,in de schaduw,rustten de Bermpjes op het kale
zand.Beek 10cm diep;2-3m breed. Zeer helder water.
9.Aan de oostrand van een elzenbroek.recht stuk ｢･ ｫＬＵＰｾｭ
diep,
met 50cm hoge,steile oever.Een weinig waterplanten(Callitriche)
in matig helder,zwak stromend water.Elzenbladdetritus op bodem.
Beek 2m breed.
6.Vismethode
De dieren van de punten 1 t/m ó zijn allen gevangen met een schepnet.net-dooren. 45x25cm .waaraan een net van nylpn vitragegaas met
maaswijdte 1mm.Het net had een platte zijde.die over de beekbodem
werd gehaalrl,meest tegen de stroom in.Dat we de beek stroomafwaarts
hebben afgelopen,kan nadelig hebben gewerkt.hoewel we een "geschikt"
punt vanaf de oever 10m voorbij liepen,om het den met het net tegenstrooms te benaderen.De dieren van pt.7 wèrden deels op het gezicht waargenomen,deels gevangen.Op pt.8 was alles z6 duidelijk te
zien. dat we van de geschatte 100 ex. niet één dier hoefden te vangen.Vanwege de troebeling,waterplanten en grotere diepte.moesten we
op pt.9 toch weer "vissen"en uit die steekproef een op het ondertussen verkregen inzicht in de populatie gebaseerdetotaalaantal,schatten.
7.Kwantitatieve gegevens per punt
punt aantal ｾ
juv.
ｾ
1· '7
1•
?
-met kuit
2
2.
?
?
?
4
3.
1
? ?
?
4.
1
? ?
?
2
? ?
?
5.
6.
1
? ?
?
? ?
?
7.
5
+100
? ? 10-t
8.
?
?
?
ïO-t
9.

8.De biotische- en abiotische factoren
Voordat we gaan kijken hoe de de biotische- en abiotische factoren
in de Veldbeek voorkomen en hoe ze de Bermp espopulatie kunnen bepalen,eerst even in het kort iets over de 0 kologie van de soort,
Het Bermpje is een ｵｩｴｧ･ｳｰｲｯｫｾｮ
bewoner van matig snelstromende
beken hoewel ook vindplaatsen van stilstaan water bekend zijn(bv.
ｭ･ｲ ｮｾＨＶＬＷＩＮｄ･
literatuur vermeldt dat de d eren een voorkeur hebonder
ben voor grind- of steenachtige bodem,waar e zich overdag
nen
verbergen.
Vooral
stenen of tussen bodembezinksel en planten
op onbeschaduwde plaatsen op zonnige dagen ijn ze dan in een schijnslaaptoestand in hun schuilplaatsen,terwijl ze 'snachts actief worden.Ook op duistere dagen kunnen ze buiten un schuilplaatsen worden aangetroffen(2,6,7l.Het voedsel bestaat vrijwel uitsluitend uit
benthisch levende insectenlarven(vooral Chi onomidae=Vedermuggen),
moura).Andere diergroeVlokreeften(Gammariden)en ｓ ｴ ･ ｮ ｶ ｬ ｩ ｾ ｲ ｶ ･ ｮ Ｈ ｎ
pen en plantaardig materiaal zijn minder be angrijk.Het voedselzoeken gebeurt 'snachts m.b.v. de tast- en reu zintuigen in de baarden.
Het gezicht speelt dan geen rol(4,6,7).
De soort wordt over het algemeen beschouwd ls typisch voor zuiver
water,met weinig verontreinigingen,hoewel tfch ook waarnemingen van
periodiek vervuilde vindplaatsen bekend zij .De voorwaarde zuurstof(02-)rijk zou mede sskundair kunnen zijn:in ｾ｣ｨｯ ｮ
water is de conc.
02 doorgaans veel hoger dan in vuil water,w ar aërobe mineralisatieorganismen,als bacteriën,en de van de grote hoeveelheden stikstofen fos!orzouten profiterende groen- en blau ieren een z6 groot beroep op de 02 kunnen ､ｯ･ｮＬ､｡ｾ
het 02-peil w 1 tot nul kan dalen(4).
Daar komt bij dat het Bermpje,dat de kunst an het darmademhalingeprinoipe als Cobitidae-vertegenwoordiger ve staat(zij het in vrij
geringe mate)(2,3,8,9),en een periodieke da ing van de 02-conc.
toch wel moet kunnen doorstaan.Het voedsel( lthans de Chironomidae)
bestaat in de regel ook uit vervuilingstole ante organismen(4,6).
Ammoniak(NH3),afkomstig uit rioolwater,kan auw lethaal zijn .(4,6).
De bodemgesteldheid van de beekbedding:in h t trajekt zijn geen
stenen op de bedding.Op de meeste plaatsen s .wél een zandbedding,
maar de punten 2 t/m 5 en 9 hebben een modd rige bodem(op grindondergrond)met veel organisch afval(bladere ).Hoewel de meeste ex.
dus inderdaad een zandbodem schenen te pref reren,blijkt een bodem
met veel bladafval niet bezwaarlijk te zijn hoewel hier door mineralisatie minder 02 aanwezig zal zijn.Aan h t beddingoppervlak wordt
dat opgevangen door verse wateraanvoer, maar in de blad- en modderlaag zou die wel eens laag kunnen zijn.Zie ok(4,7).
Het lichtlop 29041974,de dag van de waarnem ng,was het inderdaad een
duistere, bewolkte dag.Dit moet de reden zij dat zoveel dieren zonder grote beschutting op de beekbodem lagen want als nachtdieren
schuwen ze fel licht{3.9,10).Overigens zoch en ze toch nog de vrij
donkere plaatsen op als achter balkjes(pt.7 ,onder een brug(yt.8)
of in een duikermond(pt.6l0ok de humuslaag v
de punten 2 tlm 5 en
9 geeft die beschutting,evenals de schaduw an het bos in de punten
1,7 en 9.Zo is aangetoond dat alle dIeren z ch toch nog op beschutte plaatsen bevonden,hoewel niet altijd voo het oog verborgen (pt.7,8).
De waterverontreiniging:is zoale gezegd ger ng in dit beekdeel.Dit
is iets.wat je met wat ervariLg en "oekolog sch inzicht" natuurlijk
nog maar gokt;het zou eens chemisch geveri! eerd moeten worden,in
samenhang met een faunistische beoordeling .b.v. bestaande of speciaal ontworpen saprobiesystemen. Zie bv.(4, ).De weinige waarnemingen
van overige macrofauna, die we verzamelden(a leen op 29 april monsteren is nooit genoegl),gekomÀineerà met die rvaringsinzichten,geven
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aanwijzingen,dat vooral het deel van de Beulekampersteeg tot de
knik bij coör.166,7/471,1 weinig vervuild is.MOLLER PILLOT noemt
dat water voor de Gammarusgroep van makrofaunaorganismen(6).Het
stuk van daar tot bij pt.6 i e . _
•
,veel eutrofer(komt
nog
veel Gammarus voor).Van pt.6 tot bij de Hoge Steeg. is het
water vrij vies door de aanvoer van verontreinigd water uit de zijbeek aldaar en na de Hoge Steeg(2e maal) verder tot de samenvoeging met de zeer smerige Nieuwe Beek weer vrij schoon,maar waarschijnlijk toch viezer dan het stuk bij de Beulekampersteeg,echter
nog wel in MOLLER ｳＧｔｏｌ ｉｾ
Gammarusgroep(6).Nogmaals:neem bovenstaaade met een korrel zout,vanwege de gebrekkige gegevens.
De stroom(de mate van 02-opname door "roering" en 02-aanvoer door
stroomsnelheid,wordt hierdoor mede ｴｮｪｩｨ｣Ｇｾｬ｡ｰ･｢
nogal samen te
gaan met de vervuiling:op de schone plaatsen(pt.1,6,7,8,9)stroomt
de beek relatief snel,met soms wat stroomversnellinkjes,en bv. tussen pt.6 en de knik v66r de Hoge Steeg-het vieste stuk-vrij langzaam,hoewel dat door de vieze zijbeek na pt.6 met een snellere
stroom maar weinig minder zou zijn.De(arbitraire)samenhang heeft
een theoretische achtergrond,die boven reeds is uiteengezet.Toch
schijnt het 02-gehalte ook voor het Bermpje een vereiste te zijn,
ivm. met de kieuwademhaling,die veel 02 behoeft(4,6).Wat de betekenis van de darmademhaling hierbij is,is slechts te gissen.
Het zal duidelijk zijn dat de stroomsnelheid ook weer bepaald wordt
door het verval,de breedte en de diepte van de beek.Op de ondiepste
en smalste stukken stroomde de beek dan ook het snelst.
Wanneer we ons beperken tot de waarnemingen op de punten 1 en 7,8,9,
en het ontbreken van waarnemingen tussen pt.6 en 7,dan kunnen we
aardig aansluiten met MOLLER PILLOT en RUTING:op de 02-rijke plaatsen ,de snelstromende,heldere delen,bevindt het Bermpje zich bij
voorkeur en daarom is de soort in de Gammarusgroep te plaatsen(2,6).
Of de waarnemingen 2t/m5 hier roet in het eten gooien,zullen we
verderop bespreken.
Voeds61:Volgens SMYLY(7) bestaat het hoofdvoedsel van de soort uit
Chlronomidae.De oudere dieren eten grotere ､ｩ･ｾ ｮ
als Gammariden,
Waterpissebedden(Asellus aquaticus) en Steenvlieglarven(Nemoura
cinerea) (2,7).Ondanks het feit dat we er niet naar gezocht hebben
en de mazen in het net niet bar klein waren,troffen we bv. oD4er pt.
6 veel Chironomidae en de worm Tubifex aan{vuil water) en in gehele
beek veel Gammarus,Asellus en Nemoura(vooral schone stukken) •. _. _
Voorde grote aantallen Bermpjes is er dus voedsel in overvloed.
Een speciale ｳｾｴｵ｡ｴｩ･
was er op pt.2t/m5,waar vooral Gammarus en
Asellus era algemeen waren tussen de bladeren(door doorstroming t6ch
genoeg 02?).Het feit dat bodem en misschien de 02-voorziening hier,
gezien de literatuur(2,3,8),wat ongunstig waren,werd blijkbaar gekompenseerd door het voordeel van een goed.voedselgebied en/ofgoede
schuilplaats.Het zou interessant zijn te weten ' . d ｾ
of er sprake
is van migratie van en naar deze plaats.Hoogstwaarschijnlijk is dit
deel te 02-arm voor voortplanting,daar de Bermpjeseieren erg 02behoeftig zijn (4).
Predatoren:over predatoren van het Bermpje Ｚ ］ｾ
ik niet meer zeggen
dan dat Aal en Snoek door omwonenden regelmatig worden waargenomen
(in ieder geval bij pt.8)tterwijl Jos UITENBOGAARD waarnemingen
deed van Snoek en Baars(51.SMYLY noemt Aal en Snoek met zekerheid
als predatorsoorten,terwijl de Baars dat waarschijnlijk ook wel is,
maar dat ie nog nooit bewezen.(7).THIEL noemt de Rivierdonderpad
als de grote Bermpjesrover,maar waarschijnlijk is deze gevoelige
Oottue gobio(L.1758)z&!e in de Veldbeek al uitgestorven(4)en(10).
Conclusie w.b. relatie Bermpje-milieu:De ｰｵｮｾ･ｮ
1,6,7,6 voldoen aan
nagenoeg alle eisen die ｨｾｴ
Bermpje in Nederland aan zijn milieu
lijkt ｴ･Ｘｴ･ｾｬ･ｮＺｨ･ｬ､･ｲ
stromend water met kale zand ,grind- of steenbodem en vaak beschutting van balken,takken of een duikerrand.

I
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De punten 2t/m5 en 9 springen ietwat uit deZ! milieukarakteristiek.
Vooral punt 2 is er nagenoeg het tegengestel e van,hoewel hier geen
sprake van verontreiniging kan zijn:de troeb ling is zuiver mechanisch
_ Ｈ｢ｬ｡､ｦｶｾｏｯｫ
zo met pt.9,wat allemaal w rd. bewezen doordat het
water na pt.5,resp.9 weer erg helder was.De langzame stroming op pt.
2 zal weinig betekenen,daar door de snellere stroming na pt.5,toch
vóldoende 02-rijk water door zal stromen.I.verh. tot het aantal Bermpjes van pt.8 en 9,zijn de aantallen van 2t/t 5 laag,maar t.o.v.de
overige punten1,6 en 7 niet verwaarloosbaar, odat we i.p.v. een uitzonderlijk mi11eu,hier gewoon moeten spreken van een tweede miljeu
naaet het "ideale".Dat het ook voordelen bieet om bij 2t/m5 te zitten
hebben we bij "voedsel" en "licht" al gezien Ook SMYLY en MOLLER PILLOT
konkludeerden iets dergelijks (4,7).
Voor pt.8 komt de zin uit RUTING we goed ui :"Soms talrijk onder
bruggen in de schaduw( •• )"en: II ( •. )of vele b jeen in een kleine holte tussen of onder bodembezinksel" (doet denkE n aan pt.2t/m5 sn 9).
g.De Bermpjespopulatie in de Veld beek
200 Bermpjes op een stuk van drie km. beek il niet niks.De aantallen
van pt.8 en 9 hebben hier natuurlijk wel het meest voor gezorgd.De
beschouwing over extreme aantallen moet dan ok tot deze ｰｾ ｴ･ｮ
beperkt worden:
SMYLY heeft een deel van zijn publicatie(7) ewijd aan het voorkomen
van grote gezelschappen.In beken met stenen chijnt de eoort meestal
wel met twee of meer onder één steen te zitt n overdag "hoewel ze
nooit echt in groepjes voorkomen.In
hel ere grindbodembeken in
het engelse meren-distrikt trof hij ze altij in kleine aantallen.
In vervuilde ' beken moesten ze volgens door SMYLY gerefereerde
waarnemingen in grotere aantallen voorkomen.Gezien overige literatuur(2,6,4,8) kan hij hier nooit een meer dn matig vervuilde ｢･ ｾ
mee bedoelen(b-mesosaproob,volgens KOLKWITZ( ,6».
Uit
ｎ･ｾｬ｡ｮ､
is mij slechts:"In het Oosten en Zu d-Oosten plaatselijk
zeer talrijk in beken en waterlopen"(2) beke d. .
. ｾ｟
Dat was in
1958!Gegevens van die buurt anno 1974 zijn m _
onbekend. Ook
REDEKE(8) ｴｾ･ｺ
over die buurt én ｾｭ｢ｵｲｧｾＨ
•• ｺ･ ｲｴ｡ｬｲｩｪｫＬｰｬ｡ ｴＵ･ｬｩｾｫ
( •• )IIGERLACH(12) schrijft als hij het over d paaitijd heeft:"P'ür
eine leile finden sich viele der ｅｩｮｺ･ｬｧ￤ｮｧ･ｾ
zusammen",en dat doet
denken aan de waarneming op pt.8,bezien dat D9 april inderdaad in de
paaitijd moet vallen(2,7,12,13)
Van de Veldbeek zélf zijn slechts enkele ine dentele waarnemingen
bekend(5).Verder komen in de beken van het E msysteem op de schoonste punten van e.nkele beken ook Bermpjes voo",maar meer dan 13 ex.
in één monsterpunt hebben HADDERINGH en ｈｕｌｓｾｏｐＧ
POL(4) niet aangetroffen, hoewel ze er voor de oorlog veel ｡ｬｾ
mener varen 'u ｾＬ
,toen
de beken daar nog mooi en schoon waren(4,10)
Overigens zijn van stilstaande wateren,waar et Bermpje ＧｾＭｯ
'
vrij zeldzaam voorkomt,wél grotere aantallen bekend.Het rekord heeft
waarschijnlijk HUTCHINSON geleverd:minimaal 00 ex. in een NoordTibetaanse bergpoel,van àe soort Nemacheilus stoliczkae(7).LAUWRIER
vermeldt 10-tallenex. in een modderplasje bij Denekamp(9).
Of de grote aantallen op 29 april nu ｧ･｣ｯｲ ･ｾ ･ｲ､
moeten worden met
nazoede matig-vervuilde toestand van de ｢･ ｫＨ｢Ｍｭ･ｾｯｳ｡ｰｲｯ ｢［ｶ･ｲ､･ｲ
ken!)of met een soort van verzameling voor ｨｾｴ
paaien,zoals GERLACH
suggereert(12),weet ik niet.Ik voel meer voor het laatste,vooral gezien de "gezellige boel" onder het brugge.je van pt.8,waar inderdaad
alle beesten van geslachtsrijpe grootte schenen te zijn (groter dan
5cm.Zie (6) en (7).Voedsel was dáár echt niet genoeg voor 5C eters
te vinden,ze zaten ｾ｟ｌ
te rusten
tussen de spleten en tussen
het zand en de balken.
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_

Gezien het laatste- lijkt logisch
- te
,

dat we te maken hebben met een volled1ge,voortplan-tende populatie in de Veldbeek.Het feit dat naast volgroeide dieren
van 5 jaar(12cm)
de 1e-jaara van 5cm (7) te vinden waren en
.
de vangst van minimaal één kuitdragend wijfje op pt.1,bewijst
dat wel.Het grote aantal juveniele ex. op punt a,wijst op een gezond
1972 en 1973,hoewel zachte winters de zaak zullen flatteren.Dat de
dieren zich euccesvol kunnen voortplanten in beek,wijst op een hoog
02-gehalte,dat de eieren eisen (4).
Bijzonder is natuurlijk dat deze grote aantallen nooit eerder zijn
opgemerkt.Misschien moet je inderdaad op de juiste "verzamelplaatsen" in de paaitijd zijn,die Jos UITENBOGAARD in 1973 dan heeft gemist.Wél moeten de dieren m.i. toch ook in de rest van het jaar
-' in d-, groten getale optrsden.Wat meer gespreid,dát wel,maar dan
vang je bij intensief vissen,zoals Jos UITENBOGAA-qn in 1973 deeè
(mond. med.),toch méér dan 1 ex.Of zou er migratie stroomopwaarts
plaatsvinden?(Stroomafwaarts lijkt vanwege de vuile Nieuwe Beek die,
met Veldbeek de Schuitenbeek vormt, toch wel onmogelijk,hoewel
'snachts en 'swintere de waterkwaliteit gunstiger kan zijn(4».A1s
zo'nmigratie wordt aangetoond,kan het dat de Bermpjes in de Veldbeek paaitrek kennen,iets wat GERLACH win of meer beweert(12),hoewel zo'n migratie volgens SMYLY ook van verontreiniging elders kan
komsn,waarvoor de dieren dan vluchten(7).
ｶ･ｲｯｮ￡｡Ｎｾｬ

10.Eindconclusie
Met deze waarneming ie materiaal aangedragen,·dat de kennis oyer W ),
het geschikte milieu voor Nemacheilus barbatulu. (6,7) ,ruggesteunt :
het dier beperkt zich in beken niet tot heldere,sneletromende ｧ･､ ･ｬｾ･ｮＬ
grind- of eteenbodem.Ook humeus,troebel,kalm ｷ｡ｴｾｲ
wordt getolereerd.
Er zijn aanwijzingen voor paaitrek in april/mai.
De waterlcwali tei t van de Veld beek is goed.. , dieren uit de GammaruBgroep van MOLLER PILLOT (6) komen voor, terwijl het vervuilingsgevoelige Bermpje er zelfs in het kwetsbaarste etadium,nl. als ei,
voorkomt.
Samen met de landschappelijke_ ･ｾ
botanische betekenis van de beek
J ' (haar oevllrs en vooral haar zuivere watex)gebiedi di tbescherming van
de Appelse Hei en voorzichtigheid met ｢ｩｯＱｮ､ｵｳｴｲｩＮｾｮＮ｢ｾＮ ｫ･ｮｾ
.'
' •. Want veel zal de beek niet meer kunnen verdragen.
Rest mij een dànkwoord aan hen die meehielpen op de excursie op
29 april 1974,verder aan hen die me aan informatie hielpen of me
bij dit artikel terzijde stonden,1n het bijzonder dhr.F.van Ommen
(SBB)
en Jos Uitenbogaard(NJN'afd. JuDersfoort).
"En die beek van jou ie me toch werkelijk meegevallen.Je zou
toch zeggen:zoo'n dooie keibeek".
(Thiel's vriend in "Van onze heldere Veluwebeken"(10»
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BROEDVOGELINVEMTARISATIE
IN EEN BOSGEBIED TEN OOSTEN
VAM PUTTEN. (BEBOUWDE KOM).
door
J.J.A. van Dijk
(Putten)

De telling werd gedurende twee achtereenvolgende jaren uitgevoerd
en wel in 1973 en 1974. Het gernventariseerde gebied heeft de
volgende begrenzing: in het .eeten ｋｲｾ｣ｨｴｩｧｨｵｩｺ･ｲＮ･ｧＬ
Calcariaweg,
Bosrand, Kastanjelaan en Harderwijkerstraatweg,
in het zuiden de Oude Garderenseweg,
in het oosten de Arnhemsekar.eg,
in het noorden De Laak.
Het gebied bestaat voor het grootste gedeelte uit bos, alleen een
kleine strook met villa-bebouwing vlak langs de rand van het dorp
is meegenomen in de telling. Verder komen in het gedeelte ten
zuiden van de Garderenseweg vrij veel weiden en bouwland in het
,-

bos voor. Hier ligt ook de bebouwing van Krachtighuizen, hiervan
werd het ｭ･ ｾｴ
oostelijke gedeelte in de telling opgenomen, dit
deel bestaat in hoofdzaak uit kleine boerderijen met wei- en bouwland er tussen door. In dit gebied ligt eveneens de oude buitenplaats "Groot Spriel" waar in de omtrek nogal wat weilandjes in
het bos voorkomen. Ten noorden en ten zuiden van de eerder genoemde
Garderenseweg ligt evoneens het landgoed Schovenhorst met het
daarbij behorende arboretum. Het gehele bosgebied wordt 100r meerdere zandwegen doorsneden.
In het gernventariseerde terrein komen uiteenlopende bostypen voor.
Dit varieert van zuiver naaldbos in de vorm van grove den, douglasden, tot zuiver loofbos in de vorm van beuken, eiken en eikenhakhout, met alle mogelijke overgangen er tussen in.
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Bij het inventariseren van het terrei
schillende methoden gebruik gemaakt.

is

ｶｬｾｮ

twee ver-

n de eerste plaats

werden vier terreinen van ongeveer ge ijke grootte uitgezocht en volledig getnventariseerd, dit waren de
volgende gebieden:
In de omgeving van "Groot Spriel" ee

terrein van

1000 bij 1000 meter.
Tussen Drosteweg en Oude Garderense

g eveneens een

terrein van 1000 bij 1000.
Een gebied ten oosten van het arbore um eveneens van
1000 bij 1000 meter.
Een gebied op de kruising van Driewe enweg en Arnhemseknrweg van dezelfde grootte,
Deze terreinen werden gedurende de

e jaren regelmatig

bezocht, d.w.z. ongeveer twee maal

maand. Er werd

dan ook een grote mate van betrouwbaar eid aan de telling
van deze gebieden door mij toegekend.

ij ieder bezoek

werden de zingende mannetjes op een kc rt ingetekend.
Er is van uitgegaan dat als een ･ｸ ｭｐｬｾ｡ｲ
vier maal
zingend, op achtereenvolgende tellinge , werd aangetroffen we met een broedgeval te doen hadd n. In de tweede
plaats werd gebruik gemaakt van de zog naamde transect
methode. Dit bestond er uit dat alle w gen en paden die
door het terrein lopen gedurende de be de genoemde keren
vrij regelmatig werden doorlopen (d.w. " iedere weg werd
een maal per maand afgewerkt). Ook voo

deze telling

werd een zingend mannetje als mogelijk broedgeval genoteerd.
Daar het terrein minder vaak bezocht w rd is het criterium
tot twee achtereenvolgende keren verla gd. Deze gegevens
zullen dus minder betrouwbaar zijn dan die van de eerstgenoemde telling. In de praktijk ligt

et verschil tussen

beide tellingen echter minder ver uite n daar vele wegen
soms meerdere malen per week doorlopen werden. Hetzelfde
is het geval met de eerst genoemde ter einen die in hun
geheel onderzocht werden. Stukken hier an werden soms ook
meerdere malen per week bezocht.
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De tellingen hebben op alle tijdstippen van de dag plaatsgevonden, en wel van vroeg in de morgen (05.00)" tot laat
in de avond (22.00). Echte nachtelijke tellingen werden
niet uitgevoerd, vandaar dat de gegevens over de uilen
vermoedelijk aan de lage kant zijn.
Er is geprobeerd door extrapolatie van de verkregen telgegevens een totaaltelling voor het gehele gebied te verkrijgen. Hiervoor werden de aantallen per oppervlakte
eenheid bepaald en overgebracht op de gehele terreinoppervlakte.
In de navolgende lijst is een overzicht gegeven van alle
in het terrein aangetroffen broedvogels, met een zo goep
mogelijke omschrijving van het biotoop
plaatsvond

ｷ｡ ｲｩｾ

de waarneming

Indien mogelijk zou ondergetekende gaarne meerdere gegevens
over vogels in het genoemde gebied ontvangen om tot een
grotere betrouwbaarheid van de inventarisatiegegevens te
komen.

J.J.A. van Dijk,
Bosrand 112,
Putten.
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BROEDVOGELLIJST.
In onderstaande

ｾｩｪｳｴ

zijn alle broedvo els

ｯｰｧ･ｮ｣ｾ･ｮＮ

De gebruikte symbolen hebben de volgen e betekenis:
1,2,3 etc.: broedvogel in het gebied, het cijfer geeft
het aantal aan.
: vogel regelmatig waargeno en doch geen
broeden geconstateerd.
Buizerd (-) : Deze werd verscheidene ma en boven het gebied
waargenomen. Zowel in de omgeving va

de Arnhemsekarweg,

Mr. Schoberlaan, Oude Prinsenweg,

in de omgeving van

Groot Spriel. In de wintermaanden

en regelmatig 2

tot 4 exemplaren gezien. In voorjaar

n zomer reduceerde

dit aantal tot 2. In het onderzochte

errein werden geen

bewoonde nesten gevonden.
Sperwer (-) : De sperwer werd in de win ermaanden vrij
regelmatig aangetroffen in

n en parkachtige

gedeelten van het terrein. Vooral waa

open plaatsen in

de vorm van kapvlakten.en heideveld je

aanwezig zijn.

Tijdens voorjaar en zomer werden slec ts sporadisch
sperwers gezien, in totaal drie waarn mingen, zodat aan
het broeden in de omgeving sterk getw'jfeld moet worden.
Havik (-) : Enkele malen tijdens het
nomen. Deze waarnemingen werden gedaa

terseizoen waar gein de omgeving

van Krachtighuizen en in de omgeving

an de bosrand.

In het laatste geval werd gezien dat

en houtduif werd

geslagen.
Houtsnip (2) : De houtsnip wordt zowel
als in het broedseizoen in het
Tijdens de trek is het aantal

ijdens de trektijd
aangetroffen.
lijk hoger dan in

het broedseizoen. De plaatsen waar hi' aangetroffen wordt
bestaan uit de meer vochtige bosgedee ten. Tijdens de
broedtijd werd de balts waargenomen i
en naaldbos in de omgeving van Schove

dicht gemengd loofeveneens
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werd een baltsend exemplaar aangetroffen, in hetzelfde
bostype, in het N.O. deel van het onderzochte gebied.
De beide exemplaren werden gezien tot eind juni, na
deze datum werden geen waarnemingen meer gedaan.
Holenduif (10) : De holenduif komt als broedvogel voor in
de omgeving van Schovenhorst, Groot Spriel. Verdere
waarnemingen vonden plaats in de oudere loofbos gedeelte-n (beuken) met' voldoende nestholten. De kenmerkende roep kon hier regelmatig gehoord worden. Een enkele
maal werd de roep ook in andere terreingedeelten
gehoord, doch zo onregelmatig dat niet aan broeden
gedacht kon worden, dit was vooral het geval in ,oude
naaldbosdelen.
Houtduif (89)" : De houtduif wordt door het gehele bosgebied
waargenomen. Er bestaat geen voorkeur voor een bepaald
terreingedeelte. In najaar en winter fourageren vaak
grote troepen houtduiven op de' in het bosgebied ge!eg,en
akkers en weilanden.
Tortel (40) : De tortel heeft binnen het bosgebied een
voorkeur voor het meer open loofbostype. Open ruimtes
in de vorm van akkers, weilanden of heideveldjes maken
het terrein aantrekkelijker. Dit mag dan ook de reden
zijn dat de grootste dichtheid ten zuiden van de
Garderenseweg wordt aangetroffen. In veel mindere mate
wordt gemengd loof- en naaldbos met ondergroei van
struikgewas bewoond.
Turkse tortel (22) ': De turkse tortel ontbreekt in het bosgebied en wordt daarentegen aangetroffen aan de randen
ervan, vooral waar verspreide bebouwing aanwezig is.
In de winter zoeken de turkse tortels plaatsen op waar
gemakkelijk aan voedsel te komen is, zoals voedertafels etc.

-28Koekoek (8) : Wordt door het gehele b sgebied gehoord.
Een paar maal werd het typische ge uid gehoord van een
wijfje dat eieren legt. Een maAl k nden twee exemplaren
aan een bosrand, grenzend aan een

eide, worden ge-

observeerd.
Bosuil (2) : In het terrein liggen te minste vijf territoria. Deze zijn vrij regelmatig 0Ter het gehele terrein
verdeeld. Het roepen werd regelmat g gehoord, vooral in
de omgeving van Schovenhorst, en v n Groot Spriel waar
door mij vrij regelmatig avondwaar emingen werden gedaan. Het roepen begon reeds in de ember en ging door
tot eind mei begin juni. Een enkel

maal werd op een

late zomeravond de roep nog gehoor • De ,zekere broedgevallen kwamen voor in oude schurjn en opslagplaatsen.
De andere territoria werden niet rjgelmati g bezocht' en
daarom niet als broedgeval genotee d.
Ransuil (1) : Van de ransuil kon slee ts een territorium
worden vastgesteld. Het werd gevon en in

ｾ･ｮ

gedeelte

van het bos met hoge oude grove de nen, grenzend aan
een dicht douglas dennenbos, met i

de' omgeving kleine

open gebiedjes. Vermoedelijk komen meerdere paren in
het gebied voor die echter aan de

andacht ontsnapt

zijn door te weinig nachtelijke in entarisaties.
Groene specht (17) : De ·groene specht komt door het gehele
gebied voor. De grootste aantallen worden echter aangetroffen in het meer open bosgebi d, vooral waar dit
aansluit aan open plaatsen bij bosleitjes, heideveldjes 'etc. Komt meer voor in de omge ing van Groot Sprie1
'dan ten noo'rden van -de Garderensew g.
Grote bonte specht (30) : Dit is de m est voorkomende
specht in het bosgebied met nauwel jks voorkeur voor
een bepaald bostype. Alleen zeer d chte gedeelten
worden gemeden. De soort wordt reg lmatig dicht bij de
bebouwing aangetroffen.
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specht (3) : Deze werd waargenomen bij Schovenhorst,
Arnhemsekarweg en Krachtighuizen. In het voorjaar werd
regelmatig het roffelen gehoord en eenmaal werd een
territoriumgevecht gezien. Het

ｨｾｬ･

jaar kunnen zwarte

spechten in het terrein worden aangetroffen.
Boerenzwaluw (25) : Aan te treffen in de omgeving van
Krachtighuizen en bij enkele verspreid in het bós lig:"..
gende boerderijen met wat weiland er om heen.
Op sommige avonden jagen de zwaluwen langs de bospaden
op insekten.
Huiszwaluw (19) : Op dezelfde plaatsen aan te treffen als
de boerenzwaluw. In het bosgebied ten noorden van de
Garderenseweg slechts op één plaats aangetroffen;
Een veel groter aantal wordt aangetroffen in de omgeving van Krachtighuizen.
Boompieper (25) : De voorkeursplaatsen bestaan uit kapvlaktes met daarop een enkele hoge boom, jongere
aanplant met wat hogere bomen ertussen door en heideveldjes. Een enkele maal ook aangetroffen in een open
bostype van grove dennen.
Witte kwikstaart (27) : Aan te treffen in de omgeving van
boerderijtjes in het bos. Loopt regelmatig over de
zandwegen die langs deze bebouwing lopen. Komt ook vrij
veel voor in de tuinen van de. huizen die aan de bosyand
grenzenj hier wordt dan ijverig voedsel gezocht.
Grootste dichtheid ten zuiden van de Garderenseweg in
de omgeving van Krachtighuizen. .
Winterkoning (75) : De winterkoning komt door het hele
bosgebied voor, zowel diep in het bos als in de buurt
van menselijke

｢･ ｯｵｷｩｮｧｾ

De meeste waarnemingen 'werden

gedaan in de omgeving van houtstapels, omgewaaide bomen
en dicht bos met veel ondergroei. Ook in de dichtere
loofbos-gedeelten worden er veel aangetroffen.

-30ｭ･ ｾｴ･

.Heggemus (40) : De heggemus wordt het

.aangetroffen

in de omgeving van de menselijke bebouwing. Andere
terreinen die veel bewoond worden z·jn.o.a. dicht bos
met veel ondergroei, grenzend aan

ｾ｡ｴ

opener terrein.

Waar beide terreintypen samenvalIer is het hoogste
broedbestand, b.v. in de bebouwing van het Putterbos.
Grote lijster (20) : De grote lijster komt voor in de open
hoogstammige bosterreinen, speciaal als deze in de
nabijheid van cultuurlandschap ligsen. Zo worden vaak
meerdere exemplaren aangetroffen of bosweiden, waar
zij voedsel komen zoeken. Het grootste aantal werd
geteld in de omgeving van Groot sprlel.
Zanglijster (70) : Deze soort wordt deor het gehele gebied
aangetroffen. De Grootste concentraties·komen voor in
gemengd bosterrein, naald- met loofhout vermengd 'en
een behoorlijke ondergroei van struiken. In de nabijheid werden vaak bosweitjes dan we
begroeing van gras en mos

bospaden met

･ｾ

..

Ｎｮ･ｦｾｯｲｴ･ｧｮ｡

Merel (182) : De merel wordt door het gehele bosterrein
aangetroffen, echter met de grootste concentratie in
de gedeelten in de buurt van mense ijke bebouwing.
Dit laatste komt het opvallendst tct uitdrukking in
het Pu1;terbos.
Gekraagde roodstaart (18) : Aangetrof en in de meer parkachtige gedeelten van het terrein. De voorkeur binnen
de genoemde terreintypen gaat uit
hoogopgaand loofhout, dit kan zowe

aar delen met oud
in de vorm van bos

dan wel in de vorm van laanbomen zjjn. Verder was in
de nabijheid vaak een groter of kl,iner open terrein
met gras aanwezig. .Ie troffen de m, este dan ook aan in
de omgeving van Schovenhorst, lang, Peppelerweg en in
de omgeving van Krachtighuizen.
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Roodborst (260) : Wordt door het gehele bos aangetroffen.
De meest donkere

ｰｾ｡ ｴｳ･ｮ

met veel 'ondergroei van

struiken, varens en mos worden het liefst betrokken.
Het gezang en de alarmroep werden tot diep in het bos
gehoord, dit ging door tot ver in de zomer.
Zwartkopje (32) : Broedvogel van vrijwel het gehele bosgebied, als tenminste onder het hoog opgaand geboomte
een begroeing met struikgewas voorkomt. Wordt eigenlijk
alleen gemist in de zuivere naaldbos gedeelten.
Tuinfluiter (46) : Broedvogel van die bosgedeelten waar
een rijke ondergroei van struiken aanwezig is. Komt
echter ook voor in de drogere naaldbos gedeelten met
een onderbegroeing van loofhout. In dit laatste bostype komt de zwartkop aanmerkelijk minder voor.
Fitis (310) : Vooral aan te treffen in de gedeelten waar
jonge aanplant nog niet te hoog is geworden en waarïn
enkele hoge bomen voorkomen. Ook in de gedeelten met
een meer loofbosachtig karakter (b.v. naaldbos met
loofhout singels) en in eikehakhoutbosjes veelvuldig
aan te treffen. Niet onvermeld mogen blijven de broedarealen langs de heideveldjes en bosweiden.
Tjiftjaf (176) : Komt in dezelfde bosgedeelten voor als de
fitis, doch ook in de gedeelten waar geen of slechts
ｷ･ｾｮ ｧ

ondergroei aanwezig is. In de gedeelten met veel

fitissen (b.v. jonge aanplant in de omgeving van de
Prins Hendrikweg) komt de tjiftjaf bijna niet voor.
Goudhaantje (115) : Overal in het gebied aan te treffen
wanr dicht bos van coniferen en/of dennen voorkomt.
Soms op een kleine oppervlakte veel exemplaren bij
elkaar, het gezang klinkt dan van alle kanten tegelijk.

ＭＳＲｾ

Vuurgoudhaantje (4.) : Werd slechts

twee plaatsen in

0

het terrein gehoord. Het ene terri orium bevond zich
in zeer dicht coniferenbos in de

0

ge ving van Schoven-

horst, het andere in de omgeving v n de Drosteweg.
In het-laatste geval was het terre-n begroeid met oude
dichte douglasdennen en sitka spar en. Beide gebieden
grensden aan meer open naaldbos me

loofhout er tussen

door. Misschien is dit een eis voo
goudhaantjes biotoop.

een gunstig'vuur-

Grauwe Vliegenvanger (8) : Komt voor
deelten met veel loofhout, vooral

n de parkachtige gen de omgeving van

verspreide menselijke bebouwing_, V rscheiderie ･ｸ ｾｰｬ｡ｲ･ｮ
werden waargenomen op afzettingen angs weilandjes in
het bos. Eenmaal werd een volwasse exemplaar met jong
op een draad van een afzetting gez en.
Bonte vliegenvanger (2?) : De bonte v iegenvanger werd in
het broedseizoen verscheidene male waargenomeh in het
gedeelte van het terrein gelegen t ss en Peppelerweg en
Drosteweg.'Volledige zekerheid ove het broeden bestaat
echter niet.
ｋｯ ｬｭ･ｾｳ

(620) : Ontbreekt in geen en el gedeelte van het
bos, komt zowel vlak bij de menselijke bebouwing als
diep in bos voor. Het meest

voorkeur echter

uit naar gemengde hoogstammige bosg ､･ ｬｴ･ｾＺ

Ｍｘｾｭ￪ｮ
in
een gedeelte vele natuurlijke broed oltes voor, danwel
kunstmatige in de vorm van ｮ･ｳｴｫ｡ｳｾＭ･ｳＬ

dan kan het

bestand extreem hoog worden. Denk i

dit laatste geval

aan de nestkastjes die vele bewoner
in hun tuinen hebben hangen.

van het Putterbos

l
I

-33Pimpelmees (286) : Wordt aangetroffen in dezelfde terreintypen als de koolmees, doch vertoont een grotere voorkeur voor de gedeelten met loofhout. Er valt aan te
nemen dat pimpel- en koolmees vaak als soortconcunenten
van elkaar optreden. Hierbij wordt de pimpelmees door
de grotere en sterkere koolmees verdreven.
Zwarte Mees (189) : Komt voor in de bosgedeelten met een
dichte naaldhout begroeing. De andere delen worden niet
geheel gemeden, doch hebben een veel lagere bezetting.
Kuifmees (216) : Wordt in precies dezelfde bosgedeelten
aangetroffen als de zwarte mees. Van soortconcurrentie
"

.

is echter geen sprake daar beide soorten gespecialiseerd
zijn in een verschillende wijze van voedsel zoeken.
De zwarte mees tussen de naalden in, de kuifmees langs
stammen en takken.
Matkop mees (8) : Komt onregelmatig verdeeld over het bos
voor, op de meest vochtige plaatsen in het loofbos.
Glanskopmees (120) : Komt regelmatig verdeeld over het bos
voor, met de grootste bezettingsgraad in de gemengde
bosgedeelten.
Staartmees (48) : Wordt in het gemengde bos het meest aangetroffen. Vooral als de bodem begroeid is met dicht,
hoog struikgewas." Na het broedseizoen kunnen rondtrekkende familiegroepen worden waargenomen.
Boomklever (26) : Komt in de gedeelten met oudere eike- en
beukebomen veelvuldig voor. Kan echter ook in gemengd
bos aangetroffen worden, een enkele maal zelfs in uitgesproken naaldbos. De laatste waarnemingen vonden plaats
in een oud douglas dennenbos met wat verspreide eiken
er tussen.

.
ＮｾＭ

-34Boomkruiper (32) : Komt in dezelfde bostype

voor als'

boomklever, doch ook veel meer in gemeng
ｬｯ ｾ｢ｯｳＮ

de

naald- en

?p sommige plaatsen in de rijen eiken langs

een pad of op plaatsen waar eikebosjes a nwezig zijn,
kan het aantal ineens sterk oplopen. De

ichtheden van

boomkruiper en boomklever zijn vergelijk aar. Het enige
verschil is dat de boomkruiper een wat r imere biotoopkeus schijnt te hebben.
Geelgors (14) : Wordt hoofdzakelijk aan de
bosgebied

｡ ｮｧ･ｴｲｯｦ ｾｮＬ

anden van het

vooral waar dit

akkertjes

etc. grenst. Ook kaalslagen met veel ops
｡ ｮｰｬ｡ｾｴ

en jonge

van naaldbomen. Op de in het te

aanwezige

heideveldjes. werd slechts een enkele gee gors waargenomen.
Groenling (28) : De groenling is in het ter ein een bewoner
van de bosranden en dan wel vooral in de nabijheid van
menselijke bebouwing. Verder in het bos

orden slechts

bij uitzondering groenlingen aangetroffe • Is dit 'hetgeval dan vertoont het landschap daar ee

parkachtig

karakter met coniferen voor de nestgeleg
Kneu (10) : Komt voor langs de bosranden en op de in het
terrein aanwezige heideveldjes. De kneu 's echter in
geen geval een algemene verschijning. De meeste waarnemingen werpen gedaan in de omgeving va

Krachtighuizen

en Groot Spriel. In. de genoemde gebieden komt nogal wat
open terrein in het bos voor.
Goudvink (16) : Aangetroffen in die bosgede lten waar een
bijzonder dichte begroeing van fijnspar

n douglasden

voorkomt, Werd als. broedvogel aangetroff n
ｩｾ

de omgeving

Schovenhorst, langs de Arnhemsekarweg en langs de Peppelerweg. Al. deze terreinen worden gekenmerkt door een vrij
dichte jonge beplanting. Ook op andere p aatsen, vooral
in het noordelijke gedeelte werden goudv'nken in vergelijkbare biotopen aangetroffen.

-35Kruisbek (?) : Werd gedurende het gehele seizoen in het bos
gehoord en gezien. Speciaal in het noordelijke gedeelte
van het onderzochte terrein, het betrof waarnemingen, in
vrij fors naaldbos. De vogels werden gezien van beGin
juli tot ongeveer april.
Vink (398) : Ontbreekt in geen enkel gedeelte van het bos.
Heeft door het gehele terrein een vrij regelmatige verspreiding.. De laagste dichtheden komen voor in het terrein ten zuiden van de Garderenseweg. Dit wQrdt vermoedelijk veroorzaakt doordat hier grotere open gedeelten
voorkomen. De hoogste dichtheden werden aangetroffen in
het Putterbos.
Huismus (50) : Grootste concentraties in de delen van het
bos grenzend aan de menselijke bebouwing, zoals in de
omgeving van Krachtighuizen. De huismus ontbreekt
dieper het pos. in geheel.
Ringmus (34) : Komt voor in de terreingedeelten waar nog
wel bebouwingis, doch waar deze zeer ver uit elkaar
staat. Zo komt hij voor in de omgeving van enkele
boerderijtjes in het bos en langs de bosrand in Krachtighuizen.
Spreeuw (65) : Wordt aangetroffen in de omgeving van de
bosweiden en bij de bebouwing. Is in het eigenlijke bos
niet te vinden. Specifiek in de randgebieden, vooral als
er weiden of grazige plaatsen aanwezig zijn. Grootste
dichtheden in het terrein ten zuiden van de Garderenseweg.
Kauw (16) : Vooral aangetroffen in de loofbosgedeelten en
in loofbomen aanwezig langs zandwegen. Er wordt dan als
nestgelegenheid gebruik gemaakt van natuurlijke holtes,
dan wel oude spechtenholen.

-36-

Zwarte kraai (9) : Schaarse broedvogel in

et bosgebied.

Zowel ten noorden als ten zuiden van de Garderenseweg
aangetroffen. Alle keren in vrij ontoeg nkelijk terrein.
Ekster (26) : Ala oroedvogel vooral aan te treffen in de
bosgedeelten grenzend aan heideveldjes

n akkerland.

In het eigenlijke bos niet waargenomen. Bereikt zijn
grootste dichtheid ten zuiden van de Ga derenseweg.
Vlaamse gaai ( 56) : Komt vooral in de gem ngde loof- en
naaldboagedeelten voor. Ook de delen wa r :ikehakhout

1

voorkomt zijn erg in trek. De dichtheid in zuivere
naaldhoutgedeelten liggen erg laag, mee tal ontbreekt
de vlaamse gaai daar als broedvogel geh el.
In de broedtijd gedraagt de vlaamse

ｧ｡ ｾ

zich zeer

onopvallend. Buiten deze periode kunnen soms groepen
van vele tientallen exemplaren worden a ngetroffen.
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VELDWAARNEMINGEM 4

PLANTEN I

Planten langs

Rb...... ｾＺ［ ＮＹ Ｇｦ

ｾ

spoorl1 jntje Amerefoort-

ｌＭ＼ｲｾ［Ｚ Ｎ

........g.

＼［ｩｪＮｾ

ｾＢＮ

ｾＮＢ ＺＧ

Ｎｾ ［

ｕｾＢＧＺ ＧｾＺ＾

Ｇｾ［｜

Wilde reseda (Reseda lutea), Middelste ganzerik (Potentilla intermedia), Gele honingklaver (Melilotue altissimus), Witte honingklaver (M. albus), Liggende klever (Trifolium eampestre), Groot kaasjeskruid (Malva sylvestris), Kleverig kruiskruid
(Seneeio Viseosus), IJle dravik (Bromus sterilis).
b. Ter hoogte van Dorrestein (Amersfoort) nabij de autosnelweg R 28,
14-VI-1974, waarn. W. Knol.
Avondkoekoeksbloem (Melandrium album), Eénjarige hartbloem (Scleraftthus &nnuue), VijfVingerkruid (Potentilla reptans), Witte honingklaver (Melilotus albus), Heggewikke (Vivia sepium), Guigelheil(Anagallis arvensis), Middelst vergeetmenietje (Myosotis arveneis), Kromhals (Lyeopsie arvensis), Koningskaars (Verbaaeum thapsiforme), Wilde kaardebol (Dipsacue fullonum), Jacobskruiskruid (Seneeio jaeobaea).
o. Roggeakkers aan beide zijden Ｌ ｾ
deze spoorlijn ten zuiden van de
autosnelweg R 28 (Leusden), waarn. W. Knol. 28-vr-1974.
Bij de twee volgende lijstjes gaat het niet zo zeer om de plantensoorten zelf, als wel om een voorbeeld van hoe ti jk aan hogere planten zulke akkert jes (op oude eng-grond) kunllen zi jn. Op de ene akker
werden 26 soorten, op de andere 8 soorten hogere planten aangetroffenr
- Schapezux:ing (Rumex aoetoeella). Zwaluwtong (Polygonum eonvolvulus),
Viltige duizendknoop (P. lapathifolium), Perzikkruid (P. persicaria),
Varkensgras (P. evioulare), Melganzevoet (Chenopodium albUlll) , Vogelmuur (Stellaria media), Spurrie (Spergula ｡ｲｶ･ｾｩｳＩＬ
Gewone klaproos
(Papaver rhoeas), Kleine klaproos (P. dubium), Herderstasje (Capsella bursa-pastoris), Akkerviooltje (Viola arvensis), Smalbladige wikke (Vicia sativa angustifolia), Voederwikke (V. a. sstiva), Reigersbek (Erodium cieutarium), Middelst vergeetmenietje (Myosotis ervensis),
Kromhals (Lyeopsie arvensis), Velderep.'ijs (Veronica ervensis) , Dauwnetel (Galeopsis speciosa), Gewone hennepnetel (G. tetrahit), Boerenwormkruid (Tanacetum vulgare ), Korenbloem (Centaurea eyanus), Duizendblad (Aehillea millefolium), Eohte kamille (Matricaria recutita),
Akkerkool (Lapsana eolllllll1Dis), Windhalm (Apera spioa.-venti).
- Ringelwikke (Vioia hirsuta), Voederwikke (V. 8. sativa), Middelst
vergeetmenietje (M. arvensis), Gespleten hennepnetel (G. bifida),
Eohte kamille (M. recutita), Korenbloem (C. ｯｹｾ ｵｳＩＬ
Duist (Alopeourus =yoBuroides) en langs de rand van de akker Boskruiäkruid (Seneeio sylvaticus).

-38PlantelUloorten ,e...onden .!!!
a.

ｾ

lstein (Amersfoort).

Open, plaatselijk ｭｩｾ
of meer ruderaal ｾ rrain aan de DorresteilUle vegjDorreete nae steeg, ?Q-VIII- 974, vaam. E:bbe de
Boer.
Kleine brandnetel (Urtioól urene), Varkensgrae (Polygonum aviculare),
Vogelmuur (Stellaria media), Akkerviooltj (Viola arvelUlis), St. Janskruid (Hypericum perfora..;um), Bosbraam (Rubus fructicosus coll.), Vogelkers (Prunus padus), }Irell (Sarothamnus vu:tgaris), Kleine klaver
(Trifolium dubium), Liggunde klaver (T. campllstre), Rode klaver (T.
pratelUle), Herderstasje (Capeella bursa-paetoris), L.ardbei (Fragaria '
elatiae), Tormentil (Pot(lntilla tormentilla) Ringelvikke (Vicia hirsuta), Lathyrusvikke (V. lathyroides), ｗｩｬｧ･ｾｯ ｳｪ･
(Epilobium angustifolium), Robertskruid (Geranium robertian ), Guichelheil (Anagallis
arvensis), Voorjaars vergeetmenietje (MYosot a striota), Kromhals (Anchusa arvensis), Zwarte nach sohade (Solanum nigrum), Smalle weegbree
(Plantago lanceolata), Grote weegbree (P. ma or), Zandblauwtje (Jasione montana), Grasklokje (Campanula rotundif lia), Canadese fijnstraai
(Erigeron canadensis), Knopkruid (Galinsoga arviflora), Valse kamille (Anthemis arvensis), Duizendblad (Aohille millefolium), Bijvoet
(Alsem vulgaris), Jacobskruiskruid (Seneoio "aaobaea), Kruldistel (Car-duus criapus), Speerdistel (Cirsium lanceola urn), Leeuwetand (Leontodon autumnalis), GroeD streepzaad (Crapis irens), Muizenoor (Hieracium piloselia).
b. Restant van de eikenhakhoutbosjes aan de Dorr3steins8 steeg, 28VIII-1974, waam. Ebbe de Boer.
3 ex. Bosdroogbloem (Gnafhalium sylvaticum), 2 ex. Salomonszegel (Polygonatum mul tiflorum), plaatseli jk veel Dal
'd (Maianthel!lUlll bifolium), enkele ex. Lelietje-van dalen (Convallaria majalis) en 1 ex.
Breedbladige wespenorchis (Epipactis hellebOfine). Verder algemeen
voorkomend. Berk (Betula pendula), Zomereik QuereuB robur), Grote
｢ｲ｡ｮ､ ｾｴ･ｬ
(Urtica d ｯｩＺｾＩＬ
ｚｷ｡ｬｵｳｴｾ
(Po jgonum convolvulus), Perzikkruid (P. persioaria), Brave Hentlrik (Cne opodium bonus-henricus),
Vogelmuur (Stellaria media), Akkerhoombl em (Ceraatium arvense),
Soherpe boterbloem (Ranunculus ac ri a ), Gewontraket (Sisymbrium officinale), St. Janskruid (Hypericum perforatum , lotuurpoper (Sedurn acre).
Framboos (Rubus idaeus), Braam (R. ｾｲｵ｣ｴｩｯｳ
0011.), Lijsterbes (Sorbus auouparia), Vogelkers (Prunus padus). Br '" (Sarothamnus vulgaris),
Witte klaver (Trifolium repens) , Rode klaver (T. pratense), Wilgenroosje (Epilobium angustifolium), Springzaad (Impetieos noli-tangere),
Sporkenhout (Frangul,. alnus) , Zevenblad (Aegopodium podagraria) , Wederik (Lysimachia vulgaris), Struikheide (CalltmS vulgarie), Zwarte
nachtschade (Solanum oigrum), VllUlleeuvebek (Linarta vulgaris) , Helmkruid (Scrophularia nodosa), Hengel (lIlelamPYl"UlD pratense ), Hondsdraf
(Glechoma hederaoea), Gewone hennepnetel (Gateopais tetrahit), Smalle
weegbree (Plantago lanceolata), Grote weegbrfe (P. major), Liggend walstro (Ga11um hercynicum), Kamperfoelie (Loni era periclYJllenum), Grasklokje (Campanula rotundifolia), Knopkruid ( alinsoga parviflora), Valse kamille (Anthemis nrvensis). Eijvoet (Art misia vulgaris), Klein
kruiskruid (Senecio vulgario), Jacobskrulsk
d (S. !acobaea), Akkerdistel (Circium arvsnse). Le..ｬｴ｜ＬＧＺｾＭ
(Lllonto on autumnalie), Paardebloe!:l ＭＢｾａｸ｡ｲ｜ＡｔＨ
Ｇ ｾ ＣＺ
.. 1.. ).

-39Moeraswolfsklauw (Lycopodium inundatum)-AMERSFOORTI 2-VIII-1974, vochtig terrein begrensd door Verdhtraat, Weberstraat en R 28, wijk Randenbroek (W.
Knol) •
Bospaardestaart (Equisetum sylvatioum)-SOESTI 1974, talrijk ｯｾ enkele plaatsen in hakhoutwal langs Hilhorstweg (S. de Hoog).
Koningsvaren (Osmunda regalis)-PUTTENI zomer 1973 gevonden bij Renselaar. Andere vindplaatsen waren reeds bekend uit POTTEN! De Hoef (G. Dirkse), NIJKERKI omgeving van Driedorp (F. Berendse), HOEVELAlCEN, Hoevelakerbosch t
(zie Te Velde (3).32, 35). Voorts gevonden in AXERSFOORT, 1968/1974 in het
Schothorsterbosch, Hoogland en in 1968 in hakhoutsingel lange de Wolfhaarseweg (thans Reiniersteeg genaamd), Hoogland (Mevr. G.M. van Laar en V. van
Laar), MAAIlN! 1973 en 1974, 1 pol in diepe beschaduwde greppel langs houtwal aan de westzijde van de Dwarsweg nabij boerderij De Birk (H. Bick).
Wie kent nog andere vindplaatsen?
Groot glaskruid (Parietaria offic1nalis)-AMERSFOORT! 15-VI-1974 op grachtmuur bij de ｋｯｾｰ･ｬｯｲｴＬ
binnenstad (W. Knol).
Meelbes (Sorbus aria)-WOUDENBERGI 3-VI-1974, enkele juv. ex. in oostelijk talud van het Valleikanaal, even ten zuiden van de Broekerbrug. Waarsohijnlijk nakomelingen van aangeplante bomen (R. Biok).
Gaspeldoorn (Ulex europeeus)-LEUSDENI ＬＴＷＹｾＯＲＱ
1 ex. in de.berm tussen de
en Don Bosco (H. Boon).
R 28 en de Dodeweg, halverwege De ｾｯｫ･ｴｲ ｈ
Breedbladige lathyrus (Lathyrus latifolius)-AMERSFOORT, 15-VI-1974, aan de
Bloemendalsestraat, binnenstad (W. Knol).
Gewone vle3Seltjesbloem (Polygala vulgaris)-PUTTENI
1974, omgeving van Groot Gerven en bij de Kruishaarsehe Heide, BARNEVELD! 1974, Woudweg bij
Voorthuizen. In deze gemeente was de soort reeds
eerder gevonden .iri het sohraalland De Bunt, zie
Te Velde (1), 13, 14 (F. Berendse)
Amsinckia (Amsinckia cf. menziesii)-AMERSFOORT. VI1974, 1 ex. naast het fietspad van de Kapelweg
naar de jeugdherberg (E. de Boer).
Doornappel (Datura stramonium)-LEUSDEN! 1974, 1 'ex.
in weiland langs de spoorsloot a.hter privé-gedeelte van het Lockhorsterbosch (W. de Lange).
Vetblad (PiJl8Uicula vulgarill )-LEUSDEN. kwam tussen 1942
en 1946 voor langa ven aan de noordzijde van de Liniedijk bij Asschat, ter linker zijde van de Asschatterweg (med. P. Mulders).
Bergvlier (Sambucus racemosa)-AMERSFOORTI aanvulling op Te Velde (3),1. Volgens FLORISTENCLUB GELDERSE VALLEI, 1971 (zie Gorteria ｾＬ
,43) vindt men
de Bergvlier vooral bij spreeuwenslaapplaatsen.Op,17-VIII-1974 kon ｷＰＱｾ･ｮ
vastgesteld dat ook de vindplaats Zielhorst ouder een spreeuwenelaapplaats
is gelegen. BARNEVELDI 1974, verscheidene ex. langs de Zelderseweg, oa.
100 Ol ten noorden van de Viersprong, Terschuur (F. Berendse), MAARN! 1973,
6 adulte ex. op het landgoed 't stort, direkt achter het linker ｫｬ｡ｰｨ･ｾ
tegenover het voormalige NS-atation, Maarn en 1 ex. in het gemeentebosje
tussen Kapelweg en Vossenlaan, naast Kapelweg 62 (H. Biok), LEERSUM, 17V-1973, enkele adulte ex. (fruct.) in de ondergroei van oude Larix-aanplant even ten zuiden van de boerderij De Ginkel n.an de Haan/eg (H. Biok).
Oranje havikskruid (Hieracium aurantiaoum)-AMERSFOORTI 2-VIII-1974, voohtig
terrein begrensd door Verdistraat, Weberstraat en n 28 (W. Knol).

-40Dwergbies (Scirpus setaceus)-AMERSFOORTI 2-V111-1 74, vochtig terrein bejk Randenbroek (W. Knol).
grensd door Verdistraat, Weberstraat en R 28,
Langbaardgrae (Vulpia myuros)-AMERSFOORT. 15-VI-1 74, aan de Zuidsingel, binnenstad (W. Knol).
Breedbladige wespenorchis (Epipactis helleborine) AMERSFOORT I 16-VIl1-1974, 2
bloeiende ex. langs slootkant Gem. kwekerij Gr ot Randijk, Hei ligenbergerweg 144 (V. van ,Laar).
:J,

Dieren op het landgoed Pijnenburg (Soest).
gede
B
Het
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Het
vrij

lte van artikel:
NG, Roland, 1974.
andgoed Pijnenburg en de
atie.
arool Jd (9178). 9
eg 13 december 1974.

ZOOGDIEREN I
Eekhoorn (Sciurus vulgaris)-BAARNI werd in tuinen
(achter de Stationsweg) tot omstreeks 1967 ger
dien verdwenen (mE!d. mej. Dragtll SCHERPENZEEL
sedert jaren waargenomen achter boerderij Witt
ex. (W. Resing), 1974 1 ex. in de New YorKse b
Reaing) •
Dwergmuis (Micromys minntus)-EF.MRESI geregeld a"
weg 115 a , Eemnes, Noordpolder te Veen (C. van
neatje met nog blinde, naakte jongen in kweekb
de zuidkant van de Peter v. d. ｾｲ･
••8nweg nabi
weg Amersfoort-Hilversum (B. van Wijk).
Hermelijn (Muatela erminea)-AMERSFOORTI 11-1974,
(G. van Bekkum, med.).
Wezel (Mustela nivalis)-AMERSFOORTI X11-1973, 1 e
van Kooij, nieuwbouwwijk Schothorat, 31-X11-1
Ben kwekerij Bosman (Bunschoterstraat) en gar
SOEST. 31-VI11-1974, 1 ex. op plantenkwekerij
ter v. d. Breemenweg nabij de overgang in de s
sum (E. van Wijk), HOEVELAKEN. V111-1973, 1 ex
Weldammoriaan ter hoogte van Groot Veenhuis (G
Bunzing (Putorius ｰｵｴｯｲｩｵｳＩＭａｾｭｒｓｆｏ ｒｔＮ
24-V111-1
15-V111-1974, 1 ex. dood bij Hoogland, KORVEL!
1 ex. dood bij Hoevelaken (G. van Bekkum).

in het oentrum van Baarn
geld waargenomen. Sindsin 1973 voor 't eerst
nberg, ook in 1974 hier 1
sjes (J. Lagerwey, med. W.
etroffen op perceel Meentam), SOEST. 31-VI11-1974,
op plantenkwekerij aan
de overgang in de spoor.. ,
TT.

Slaagseweg, Hoogland

• dood gevonden bij garage
73, 1 ex. waargenomen tuse Van Kooij (G. van Bekkum).
an de zuidkant van de Peorweg Amersfoort-Hilververkeersslachtoffer op de
Dirkse).
74, 1 ex. op De Schans,
• 23-VI11 en 16-IX-1974,

VOGELS I
Roodkeelduiker ｾｎｉｊｋｅｒ ｉ
6-XI-1974, 1 ex. op h tEemmeer, dicht onder de
Veen- en Veldendijk (W. Loode).

-41Roordomp-NIJKERK: 1973, in het voorjaar regelmatig horen roepen in rietmoeD8s
in het westelijk deel van de Polder Arkemheen. Broedgeval? (A. van Essen,
mede F. Berendse), LEUSDEN: 2-11-1974, 1 ex. Schoolsteeg, overvliegend in
z.o. richting (C.J.N., mede W. Knol).
Rietgans-BLARICUM: 24-111-1974, ca 40 ex. langs het Eemmeer, Oostermeent ter
hoogte van de Wakkerendijk (Mevr. T. Loode, W. Loode en E. Loode).
Brandgans-BLARICUM: 27-111-1973, ca. 37 ex. langs het Eemmeer, Oostermeent
ter hoogte van de Wakkerendijk (W. Loode en T. Janssen).
Wouw-BLARICtn4: 24-111-1974, 1 ex. rustig, laag overvliegend, soms zwevend,
langs de kust van het Eemmeer ter hoogte van de Wakkerendijk (Mevr. T. Loode, W. Loode en E. Loode).
Visarend-LEUSDEN/BARNEVELD: 22-1X-1974, 1 ex. vissend tussen Stoutenburg en
Terschuur (F. Berendse).
Sperwer-EEMNES: 4-XI-1973, 1 ex. bij gemaal aan de ｇｯｾｲｳｧ｡｣ｨｴ
ＨｍｾｶｲＮ
T.
Loode, W. Loode en G. Dirkse), SPAKENBURG/NIJKERK: 6-XI-1974, 2 keer 1 ex.
waargenomen langs de Veen- en Veldendijk (W. Loode), AMERSFOORT: 24-V-1973 ,
1 paartje boven Birkhoven, zie ook Te Velde (1):16 (1'1. Loode), 1II-1974.J.1.
dood ex. bij boerderij Hilhorst, Hoogland, 111-1974, 1 dood ex. bij boerderij Keizer, Langeoord, LEUSDEN: 1974, 1 succesvol broedgeval landgoed
Den Treek-Henschoten (G. van Bekkum).
ｈ｡ｶｩｫＭｕｔｒ｝ｾｃｈ ｓｅ

HEUVELRUG: 1974, 1 mislukt broedgeval. Reeds bij de eerste
aanwezigheid van de vogels op de horst kon worden vastgesteld, dat de nestboom werd teklommen. De schors toonde de diepe sporen van klimijzers (G.
van Bekkum).

ｂｵｩｺ･ｲ､Ｍａｾ ･ｒｓｆｏ ｔＺ

3-11-1973, 2 ex. bij Amersfoort, 24-11-1974, 2 ex. Koedijkerweg, LEUSDEN: 26-1-1974, 2 ex. Groot Zandbrink, 2-111-1974, 2 ex. bij
Stoutenburg, 3-111-1974, 2 ex. bij Hotel Den Treek, 16-11-1974 en 24-111974, resp. 2 en 4 ex. landgoed De Boom, 2-11-1974, 3 ex. Schoolsteeg (C.J.
N., opgave W. Knol), 7-IV-1974, 2 ex. circelend boven Lockhorsterbosch/
privégedeelte (W. de Lange), ｗｏｕｄｾｭｅｒｇＺ
3-11-1974, 2 ex. bij Woudenberg en
2 ex. Voskuilen (W. Knol), UTRECHTSE HEUVELRUG: 1974, 2 bezette horsten.
Van het eerste broedgeval vlogen 3 jongen uit, het tweede broedgeval werd
verstoord door het rooien van bomen in de onmiddelijke omgeving VRn de
nesthoom (G. van Bekkum) , ｾＱＺ
7-IV-1974, ca. 19.50 uur, 1 ex. op geringe hoogte overvliegend in n.o. richting boven de bebouwde kom bij Plattenberg (U. Bick), NIJKERK: 3-11-1974, 3 ex. bij Nijkerk, 23-11-1974, 1 ex.
Appelsche Heide en 5 ex. bij Kruishaar, BARNEVELD: 22-XII-1973, 2 ex. en
9-111-1974, 4 ex. landgoed Erica (C.J.N., opgave W. Knol).
Boomvalk-UTRECHTSE !fNUVELRUG: 1974, 1 paartje baltsend in omgeving van nest,
LANDGOED DEN TREEK-HENSCHOTEN: 1974, 1 paartje waargenomen (G. van Bekkum).
Smelleken-AMERSFOORT: 28-XII-1973, 1 ex. jagend over de Schans (G.van Fekkum).

Patrijs-AMERSFOORT: 29-XII-1973, 8 ex. bij de spoorlijn nabij de Hoefseweg,
Hoogland (G. van Bekkum).
Waterral-EEMNES: 4-XI-1973, 1 ex. bij waai nabij gemaal aan de Eemnesservaart
(Mevr. T. Loode, W. Loode en G. Dirkse), AMERSFOORT: XII-1973/11-1974, 1 ex
voedselzoekend op het gras talud van het Valleikanaal bij de brug Van ｾ､ｮ｡ｒ
wijcklaan (G. van Bekkum).
Bokje-EEMNES: 4-XI-1973, 1 ex. in Eempolder bij Eemnes (Mevr. T. Loode, W.
Loode en G. Dirkse).
Witgatje-NIJKERK: 6-XI-1974, 2 ex. langs de Zeedijk ten oosten van ｎｩｪｫ･ｲｫ･ｲｾ
haven (W. Loode).
Kemphaan-PUTTEN: 28-x-1973, 9 ex. IJsselmeerkust bij Nulde (W. en M. Loode).
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2-XU-1913, 1 ex. Sohothorshrbosch, Hoogland en 1 11%.
De Sohans, 4-XII-1974, 4 ex. bosrand 1'inetUIII lIos rirkhonn (G. van Bekkum).
Zwarte at.rn-BUHSCHOTXNI 1-IX-1974, voortdurende ｴｲｳｾ
lange de kust van het
Eemmaer in oostelijke riohting ter hoogte van de emmond en de Maatpolder.
Ollllltrsekll 13.00 uur passeerden enige honderden_ e ., alle in herfstkleed
(M.vr. ﾷｇｾｍＮ
van Laar, V. van Laar).
IJsvogel:'AOIlSFOORTI 1974, broedgeval op het landgoe Coelhoret (Werkgroep
(G. van Beklcum), LEUSOn.twi1ckeling Eemland),,,12-X-1974, 1 ex. De Soha
orsterbosoh (W. de
DEN: 4-VIII-1974 1 ex. spoorsloot grenzend aan ｉｾ
Lange) •
1!2.P-AXERSFOORT, 9-VI-1974, 1- ex. De Schans (waarn. • Kuis,
med. G. van 1l.1ckUIII).
Zwarte speoht-LEUSDER! 29-IX-1974, 1 vr. Lockhorsterbosoh
(Utrechtsoh Landsohap) (W. d. Lange), 1974, 2 sucoesvolle broedsels landgoed Den Treek-Hensohoten (G. van llekIcum) •
HoeveleJcerbos,
Kleine bonte speoht-HOEVELAKENI 1974, 1 suooesvol ｢ｾ･､ｧ･Ｍ
ｾ
val, BARNEVELDI 1974, 1 Mnn. en 1 vr. aan de Kolweg bij,
Tersohuur, waarschijnlijk broedgeval (G. van ｂ ･ ｾ Ｉ Ｎ
Grote lijster-AMERSFOORTI 16-VI-1974, 1 ex. met ｶｯｾｬ
in de snavel op hetｾ｡ｺｯｮ
van grondbedrijf Smink, hoek Sohothorsterl njHoefseweg, Hoogland
(Mevr. G.M. van Laar, V. van Laar).
ｒｯ ､｢ｯｲｾｴ ｡ｰｵｩｴＭｓｏｅｓｔＡ
21-V-1973, 1 paartje dat twee vliegvlugge jongen
voerde bij de spoorwegovergang in de weg naar de Grote Melm (W.- Loode).
Bosrietzanger-SOEST! 1 Zingend ex. in ruigte langs de spoordijk bij de spoorwegovergang naar de Grote Melm (W. Loode).
•
Bonte vliegenvanger-XAARX: 13-V-1973, 1 broedgeval ｩｾ nestkaet in geboomte_ langs de spoordijk Utreoht-Arnhem bij Tuindorpweg 81 (H. Bick).
Nachtegaal-LEUSDElll 29-V-1974, 4 zingende ｭ｡ｮ ･ｴｪｾｳ
in de Sohoolsteegbosjes (11. de Lange" WOUDENBERGI 9-V-1913, ca 10.30 uur, 1 zingend 1II8.DII.
op bet oostelijk talud van de spoordijk Amersfoo -Rhenen nabij Groot
Oudenhorst (H •. Biok).
X..ep-MAAlUh 24-VI-1973, tussen 12.00 ell 14.00 uur, 1 zingend mannetje in geboomte langs de-spoordijk Utrecht-Arnhem bij de
ndorpweg 61. Vergelijk
ALLEIJN c.s., 1971. Avifauna van Midden-Nederlan , p. 473 (H. Biok).
Putter-AIIERSFOORTI 20-I-1974, 9 ex. bij de zandsfgrBjving op de Vlasakkers,
10-II-1974, 8 ex. Industrieterrein Amersfoort (G.I van llekkum) , 23-x-1974,
6 ex. op Akkerdistels in weiland/ruigte tussen de Kooperwetering en de
Koopersingel (Mevr. G.M. van Laar).
Goudvink-AMERSFOORT: 8-XII-1974, 2 ex. in achtertui llankastraat (H. Boon),
LEUSDEN I 1972, 1973 en 1974, jaarlijks 4 à 5 territoria in een aanplant
van 1i 1 3 m ho e sparren met veel tu&sengroei ｯｾ een gebied van oa 150
1112 in de oll\geving van de Tankwerkplaats ('P'. de Wiilde, med. L. Spier).

:h

REPTIELEN I
Hazelworm-LEUSDEN I 12-V-1974, 1 ex. dood op de Loo
rsterveg bij de spoorwegovergang (11. de Lange" MAARNI 19-VIII-1973, c 14.00 uur, 1 adult ex.
zonnend in ｴｵｩｮＧｾ｡ｺ ｮｴ･ ｬ｡ ｮ
20, nieuwbouwwijk M
(H. Biok).
Levendbarende hagedis (Laoerta vivipara)-LEUSDENI ｾ｟ＱＹＷＴＧ
juv. ex. ｴ･ｲ ･ｩｾｬｪ･
Ingeborg, Den Treek (W. d. t e ) .

6 adulte en 21 -

Ringslane{Natrix natrix)-LEUSDENI 7-IV-1974, 1 ex. L okhoreterbosch (priv'gedeelte) (W. de Lange).

-43Adder (Vipera berus)-LEUSDEN/WOUDENBERGI tot 1947 werd de Adder geregeld
waargenomen om het Treekermeertje. Aangezien cp deze plaats nadien geen
Adders meer werden gezien, nam men aan dat hij daar was uitgestorven. In
1953 of in 1954 werden 8 ex., afkomstig uit Havelte, uitgezet, maar deze
dieren werden niet terug gezien (waarn. en med. P. Mulders). RENSWOUDE:
3-VI-1973, 1 adult ex., ca 60 cm lang, in oeverzone van het plasje aan de
zuidzijde van het vochtige heideveldje bij Groot-Wagensveld (waarn. E. en
M. Arnolds, med. F. van Ommen), ｾｱ
jachtopziener van dit terrein schoot in
1973 4 ex. op het heideveldje dood (med. F. van Ommen). Geen rooskleurig
ｶｯ ｲｵｩｴｺｩ｣ｨｾ
voor de Adders ｾ ｰ
deze, wellicht laatste vindplaats ｩｾ
de
provincie Utrecht I NIJKERK: 1956 of 1957, 1 ex. op vochtig heideveldje
ten zuidoosten van 't Woud, Appe'l (P. Mulders). lie kent nog andere vindplaatsen van de Adder?
VISSEN:
Snoek (Esox lucius)-LEUSDEN: 28-IV-1974, 1 ex., ca 50 cm lang en 1 ex., ca
20 cm lang, in ｶｩｪ ｾｲｴｪ･
op landgoed De B09m (W. de Lange).
Grote modderkruiper Ｈｍｩｳｧｵｲｮ ｳ｟ｦｯｳ ｩｬ ｳＩＭｅ ｾｭｅｓｩ
eind-II-1974, 1 ex. in Gloot
langs perceel Meentweg 115 a , Noordpolder te Veen, Eemnes (C. van Dam),
AMERSFOORT: kwam in de jaren 1942/1944 algemeen voor in slootje met stromend water langs de Driftakkerweg, nabij de boerderij van Maas de Ruyter.
Tegenwoordig ligt hier de Weqerstraat (wijk Randenbrgek) (P. Mulders).
INSEKTEN:
Gele weidemier (Lasius flavus)-MAARNI 4/21-V-1973, nest, ingegraven onder triplex plankje nabij kleine vuilstort in voormalig perceeltje cultuurland,
dat met Eik en Berk dichtgroeit, achter Plattenberg nabij de autosnelweg
Utrecht-Arnhem (H. Bick).
VERZOEK _OM MEDEWERKING

De kaarten en rapporten die de uitbreidingsplannen van de gemeente Leusden illustreren tonen en vermelden sedert enige jaren een verbindingsweg tussen Amersfoort (Heiligenbergerweg)
en Leusden-e (Centrumweg). Een gedeelte van deze weg (aansluitende op de Noorderinslag) is inmiddels gerealiseerd. Dit ge､･ ｾｴ･
en het nog aan te leggen gedeelte doorsnijden het ｬ｡ｮ､ｾ
schappelijk zo mooie, geleidelijk oplopende overgangsgebied
van de weiden ten oosten van de Heiligenbergerbeek naar de
Utrechtse Heuvelrug (Locldlorsterbosch). Over dit gebied, waarin bijzondere gradiëntsituaties kunnen worden verwacht, zijn
slechts weinig natuurwetenschappelijke gegevens bekend. Gezien
de onzekere t'oekomst -is het echter gewenst- dat dergeliJke gegevens wél ter beschikking zijn. De heer F. van Ommen heeft·
daarom het voornemen om voor het komende jaar een inventarisatie-onderzoek in het ｷ･ｩ､･ｾ
en bosgebied in en om Lockhorst
te organiseren. Hierbij wordt o.a. gedacht aan een inventarisatie van mossen, hogere planten, zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën en vissen. Zij, die belangstelling hebben
voor deelname aan deze inventarisatie kunnen zich in verbinding stellen met:
F. van Ommen,
Staatsbosbeheer, Natuur- en landｳ｣ｨ｡ｾｳ｢･ｳ｣ｨ･ｲｭｩｮｧｳ｡ ｮｧ･ｬ ｧ･ｮｨ･､ ｮＬ

Woudenbergseweg 39,AUSTERLITZ,
tel. 03439-441 en 641
of
(privé) Lothariusstraat 17,
WIJK BIJ DUURSTEDE,
tel. 03435-2104.
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Verslag van de vergadering, gehouden op 1 novemb r
1974
dertig yerBohillende adressen.·f ververgadering
zonden. Er werden; geen afzeggingen ontvangen.

De convocatie werd aan

ｲｾｩｭ

werd bijgewoond. door ruim twintig mensen.
1. G. Dirkse fungeerde voor deze avond als voor itter.
2. Opeping
ｾＮ

Het ornithologisch veldwerk, georganiseerd d
ｶ･ｲｬｾｰ
ln 1974 redelijk naar wens. Er werde
ｾ
km hokken geinventariseerd. Op de voorjaa
zal besproken worden welke hokken in het volgen
tariseerd zullen worden. F. Berendse maakt een
,

or F. Berendse,
in totaal 12
svergadering
e jaar gein venlan.

4. Het vogelverslag is nog verre van voltooid. ier mensen werken eraan. Zij hopen voor het telseizoen van 1975 begint de
copy klaar te hebben.
5. De 'redactie van Te Velde zal bestaan uit 3 m
ter,' V.' van 'Laar en H. Sanders. V. van Laar
inhoud en is secretaris, terwijl W. van Deve
de technische zaken behartigen. Er is voor 1975

n: W. van Devenlldigeert de
ter·en H. Sanders
geen copygebrek.

6. Door de verdubbelde papierprijzer moeten we

e contributie

verhogen tot tien gulden (f 10,- per jaar).
7. Samenwerking met dll werkgroep Ontwikkeling E mland ligt in
het verschiet.
ｾ

8. Aan de redacteuren wordt verzocht de binnenk mende veldwaarｮ･ｭｩｮｧｾｮ

kritischer te beschouwen dan tot nu toe gedaan werd.
'.

9. Sluiting.
De voorjaarsvergadering zal gehouden wordenp vrijdag
21 ｦ･｢ｲｵ｡ｾｩＧＱＹＷＵ
om 20.00 uur te Amersfoort. Convocatie
volgt.
. :.

. I"

.,

de secretaris

