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Inhoud.
F. Berendse, G. Dirkse, J.J.A. van
Dijk en W. Resing
• Ben onderzoek naar de broedvogelhevolking van het noordelijk deel
van de Gelderse Vallei.

F. Berendse, G. Dirkse, F. de
Graaff en W. Loode

• (Facsimile) Rroedvogeltellingen
in de Gelderse Vallei, De Levende Natuur ｾ
(11/12). 252-258, 1
tab., 1 kaart - 1971.

Rij het omslag. als broed- en jachtgebied is het hoevenlandschap van
de Gelderse Vallei voor de stand vab de Boomvalk niet
alleen van regionale, maar ook van landelijke betekenis.

•

Gorrigendum.

in het artikel "Landschap en plantengroei van het
Eemdal te Baarn" (Te Velde (6). 1-21,1975) werd als
wetenschappelijke naam van de Waterzuring abusievelijk
Rumex aguatious gebruikt, deze had moeten zijn Rumex
hydrolapathum.

Mededéling.

de najaarsvergadering zal worden gehouden op vrijdap.
10 oktober 1975, ?O.OO uur in de Jan Ligthartsohool,
Dierenriem 11, Amersfoort •
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Werkgroep Gelderse
Vallei rn P.emland - 1915.

Een onderzoek· naar de broed.
vogelbevolking van het noor.
delijk deel van de Gelderse Vallei.

Inhoud en lijst van
zie bladzijde 46 .

ｦｩｧｵｲｾｮＺ

-2I. Inleiding
Op 15 april 1971 werd te Barneveld besloten tot de oprichting van een
vogelwerkgroep voor de Geldersche Vallei. Zeven personen stelden zich
ten doel een overzicht van de broedvogels ｶｾｮ
de noordelijke Geldersche
Vallei samen te stellen. Er werd dadelijk ｧｾｳｴ｡ｲ
met inventariseren.
De eerste samenvatting verscheen in De Levende Natuur (jaargang 1971).
Inmiddels werd de opzet van de werkgroep verruimd en werd zij van vogelwerkgroep tot werkgroep voor veldbiologie. Nu is het zover dat we aan
een tweede samenvatting toe zijn. Het volgende verslag beschouwen wij
als een voorlopige afronding van onze gezam1nlijke waarnemingen uit de
jaten 1971 _ 1974. Enkele verwerkte waarnemingen zijn van later datum.
Voor een uiteenzetting van de door ons gevolgde inventarisatiemethoden
verwijzen we naar ons artikel in De Levende Natuur.
Het studiegebied heeft een oppervlakte van 17.000 ha., waarvan we ca
20 ｾ inventariseerden (zie fig. 1). De inventarisatie is dus verre van
volledig en we hopen dat de lezer zijn Ｈ ｨ ｡ ｾ Ｉ
best zal doen ons zoveel
mogelijk op onvolledigheden te wijzen. Hoe meer aanvullingen en verbeteringen we krijgen, hoe meer het ooit no! eens te verschijnen definitieve verslag aan waarde zal winnen.
De inhoud van wat voor u ligt wijkt af van at we er ons aanvankelijk
van hadden voorgeEteld. Hoofdstukken over h t landschap en de vogels
hebben we om tijd en moeite te besparen weg elaten. Zij zullen in een
later stadium, als we beginnen aan het eind apport, worden geschreven.
In het onderhavige hebben we ons beperkt to een systematische broedvogellijst, die we per soort hebben voorzie van een zo zakelijk mogelijke tekst. Deze teksten zijn geheel geb seerd op waarnemingen uit
ons studiegebied. Waar mogelijk en verantwo rd hebben we een totaalaantal broedparen vermeld. In het algemeen fas dat slechts mogelijk
bij de meer schaarse broedvogels. In hoeverre al onze tellingen op
broedgevallen betrekking hebben gehad, laten we in het midden.
Meestal beperkten we ons tot het herhaaldel'jk inventariseren van
zingende mannetjes.
Ter illustratie van de in sommige teksten gebruikte termen om landschappen aan te duiden, hebben we een kaarttie toegevoegd met een
legenda (fig. 2).
I
De door ons gevolgde nomenclatuur is die var de Avifauna van Nederland (C.N.A.).
De gegevens die in de verspreidingskaarten zijn verwerkt, werden behalve uit de hoktellingen, verkregen tijdens diverse inventarisatieexcursies.
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-3I l . Overzichtstabel van getelde proefvlakken.
•

jaar van
inventariseren

coördinaten

F. Berendse

1971
1972
1973

165-462
169-469
165-464
161-462

Erica
Groot Gerven
Westerveld
Emelaar

Z. Bruyn

1972

164-473
165-471

Olden-Aller
Hell

J:'Van Dijk

1973

168-475
166-475
167-475
169-475

Beekweg
De Kievit
Vanenburg
Keizersweerd

1973
1972

166-473
162-471

Hoef
Salentein

1971
1972
1973

169-462
164-462
162-464

Schaffelaarsbos
Groot Bylaar
Groot Ravensgoed

1972

158-472

1973

157-473

2e Boeiegeerse
Beek
Rassenbeeksluis

1972
1973

163-462
163-467
161-470

Het Beekhuis
Groot Ehrental
Nijkerk

1973

161-468

Oteler

1972
1973

158-473
159-469
159-473

Wielse Sluis
Fliertsteeg
Ark

1971

157-472
163-466
165-470
166-466
167-470
168-468

Nekkeveld
Koperweg
Veldhuizen
Ahof
Rozendaal
Appelse Heide

Naam van
de teller

J. van Dijk &
W. Resing
J. van Gent
G."ëïe Graaf &
B. van Compayen

G. Hanekamp

L.J. Hemels,
J. Grimbergen
L.H. Steyn

V. van Laar,
J. Uitenbogaard
H. Sanders

naam

hoekpunt

&

J. Hofman &
J. Fransman

W. Loode &
G. Dirkse

van z.w.-

&
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I

nverzichtstabel van gete de
proefvlakken
(vervolg)
Na"m van
de teller

Ja<lr vnn
coördinnto3 vnn
inventarioeren z.w. hookp nt

w.

Loode &
G. Dirkse

1972
197:1

w.

1973

Loode

....
\

t

& naam

156-470

Achterhoek

15B-466

Hoevelaker bos

16B-472

Het Lange Slag

165-46A

KruiGhaBr

159-467

Holkerveen
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Amersfoort
Fig. 1. Overzichtskaart van de getelde ｰｲｯｦｶｬｾｫ･ｮ
(ZiA tabel 1).
Het verslag hoeft betrekking op het gebiod binnen do rllkke lijn.
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met

Weinig in cultuur gebracht landschap. Heidevelden en veenmoerassen.

I

Landgoed.

ｾｩｧＮ

ｶ･ｲｫ｡ｬｩｮｾＬ

houtwallen. Dekzandreliöf.

I'" I
I

in stroken, kavelgrenzen met

ｶ･ｲｫ｡ｶ･ｬｩｮｾ

houtw'\llen .

Rebouwde kom.

LS

blokvormige verkaveling, zonder grensbeplantingen.
ｯｮｲ･ｧ ｬｭ｡ｴｩｾ･

2. Het landschap anno 1900.
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IV. BEREDENEERDE LIJST VAN DE IN DE GELDERSCHE VALLEI WAARGENOMEN
BROEDVOGELS.

5. Fuut (podioeps cristatus)
In de noordelijke Geldersche Vallei regclmatOge broedvogel.
De fuut komt als broedvogel voor langs het ｅｾｭＭ
en Veluwerneer, in het
binnenland broedt de fuut steeds in het Aans hoter gat. Het biotoop waar
de fuut in de vallei broedend wordt aangetro fen wordt gevormd door grote
of kleine zoetwaterplassen, omzoomd door een oevervegetatie die voldoende
dekking biedt, zoals een goed ontwikkelde rietkraag. Het aangrenzende wateroppervlak moet voldoende ruim en relatief rustig zijn.
Het gehele broedseizoen worden op de Randmeren futen aacgetroffen; deze
zijn echter vermoedelijk in hoofdzaak man - jan paren.

8. Geoorde fuut (podiceps nigricollis)
In de noordelijke Geldersche Vallei twijfel chtige broedvogel.
De geoorde fuut is als broedvogel aangetrof en in de omgeving vae de
Arkervaart. Het biotoop is daar voor de geo9rde fuut nu niet bepaald ideaal te noemen.
I
De geoorde fuut geeft de voorkeur aan ondiepe wateren met een rijke vegetatie van ondergedoken waterplanten. Het ｯｰｾｩｭ｡ｬ･
biotoop ontstaat als de
oppervlakte open water verkleind wordt door pollen vormende oevergewassen.
Het broeden van de geoorde fuut in de omgeving van de Arkervaert moet dan
ook als een uitzondering worden gezien.

9. Dodaars (podiceps ruficollis)
In de noordelijke Geldersche Vallei twijfel chtige broedvogel.
De dodaars kwam als broedvogel voor in het ijmgat op de Appelsche heide
(3-7-1958, MolIer Pillot). Of de dodaars no! op andere plaatsen in de
Vallei broedend voorkomt, valt niet met zek rheid te zeggen. In de noordelijke Geldersche Vallei komen verscheiden terreinen voor die een geschikt biotoop voor de dodaars zouden kunne vormen. In dit verband wordt
gedacht aan de wielen in de Arkemheense pol er. In deze terreinen werden
wel enkele waarnemingen van dodaarsjes geda n doch een broedgeval werd
nimmer geconstateerd.
Het biotoop waar de dodaarsjes werden aangetroffen bestaat uit kleine
plassen. De begroeiing bestaat uit veel ondergedoken waterplanten en
boven het water uitstekende plantendelen.
In de winter worden vaak dodaarsjes aangetr ffen op het Eem- en Veluwemeer. Dit is vooral het geval in de omgeving van uitwateringen van beken
en gemalen.

1
I

20. Blauwe reiger (ardea cinerea)
In de noordelijke Geldersche Vallei regelmatige broedvogel.

De enige kolonie van blauwe reigers wordt ｩｾ
het noordelijke deel van de
Geldersche Vallei gevonden op het landgoed Olden-Aller. Het is een vrij
kleine kolonie bestaande uit ca 20 nesten, kelegen in het bos aan de
westkant van het landhuis.
r
In ons telgebied worden de nesten uitsluitend in loofbomen gemaakt. Een
reigerkolonie met nesten in naaldbomen werd. voor de oorlog aangetroffen
op het terrein van het landgoed Stoutenburg.
Voedsel zoekende reigers, van de kolonie in Olden-Aller, kunnen steeds
in de Arkemheense polder worden aangetroffe
evenals langs de kust van
het Eem- en Veluwemeer.
In het winterseizoen treft men steeds reige s aan bij de uitmonding van
het poldergemaal onder Putten.
De blauwe reiger is vooral de laatste eeuw ｾｮ
de Geldersche Vallei in
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aantal achteruitgegaan. Zo z1Jn vrij grote kolonies, zoals die van Hoevelaken en Stoutenburg, geheel verdwenen.

27. Woudaapje (ixobrachus minutus)
In de noordelijke Geldersche Vallei voormalige broedvogel.
Het woudaapje is vroeger ｢ｲｯ･､ｾｮ､
aangetroffen in de Rietput in Arkemheen.
Het biotoop waar het woudaapje verwacht kan worden bestaat uit kleine
rietvelden van zoetwaterplassen. De voorkeursterreinen vertonen over het
algemeen een zekere kleinschaligheid. Uit deze beschrijving blijkt dat
zowel de wielen in de Arkemheense polder als de vennetjes op de Appelsche
heide voor het woudaapje geschikt zouden kunnen zijn. In al deze terreinen worden veel overgangen tussen open water en oevervegetatie aangetroffen.

28. Roerdomp (botaurus stellaris)
In de noordelijke Geldersche Vallei voormalige broedvogel.
De roerdomp heeft vroeger gebroed in de Rietpunt bij de Rassenbeek
(Braaksma, 1958). In 1973 werd regelmatig een roepende roerdomp in het
westelijk deel van de Arkemheense polder gehoord. Deze waarneming zou
eventueel op een broedgeval kunnen wijzen. Verder zijn geen aanwijzingen
over broedende roerdompen uit ons telgebied bekend.
Het terrein waar de roerdomp werd aangetroffen werd gevormd door een
klein rietmoeras, met een behoorlijke rietgroei.
Terreinen waar eventueel nog broedende 'roerdompen kunnen worden aangetroffen, worden gevormd door de waterwerken in de oude Waterlinie, omdat de roerdomp met vrij kleine broedgebieden genoegen neemt.
Winterwaarnemingen van de roerdomp zijn gedaan langs de kusten van het
Eem- en Veluwemeer. Het betreft echter slechts incidentele waarnemingen
van vogels, die vermoedelijk uit Flevoland afkomstig zijn.

29. Ooievaar (cieonia ciconia)
In de noordelijke Geldersche Vallei voormalige broedvogel.
Recente broedgevallen van de ooievaar zijn uit het noordelijk deel van
de Geldersche Vallei niet bekend. Een van de laatste waarnemingen heeft
betrekking op een boven Salentein cirkelend exemplaar (Wartena, 23-71957). Vroegere broedgevallen zijn uit de Vallei bekend van Salentein,
Hoogland, Leusbroek en Woudenberg; respectievelijk in de jaren 1939 1946, 1945 - 1949, 1962 en 1962 - 1963).

34. Wilde eend (anas platyrhynchos)
In de noordelijke Geldersche Vallei regelmatige broedvogel.
De wilde eend komt, op enkele uitgesproken droge gebieden na, in de gehele noordelijke Geldersehe Vallei Voor. De hoogste dichtheden werden
in de volgende gebieden aangetroffen: Appelsche heide (20 paar), Ark
( 20 paar) en Groot Ehrental (34 paar). Deze terreinen behoren tot de
volgende landschappen: heideterrein met vennetjes, poldergebied en een
hoevenlandschap. Binnen deze terreinen wordt de wilde eend in de moerasachtige delen met een ruige vegetatie, afgewisseld met wat open water,
het meest aangetroffen.
In het najaar en in de winter oefenen de randmeren een grote aantrekkingskracht op de wilde eenden uit; er kunnen dan wel enkele duizenden
exemplaren aanwezig zijn. In het voorjaar trekt een gedeelte van deze
vogels weg om elders te gaan broeden, een ander deel verspreidt zich
over de aangrenzende terreinen om daar tot broeden over te gaan.
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35. Wintertaling (anas crecca)
In de noordelijke Geldersche Vallei regelmatige broedvogel.
De wintertaling werd in de volgende gebieden van de noordelijke Geldersche
Vallei aangetroffen: Appelsche heide (15 paar), Koperweg (4 paar), Erica
(1 paar) en Groot Bijlaar (2 paar). Deze terreinen behoren tot de volgende ladschapstypen: heideterrein met vennetjes en hoevenlandschap. In al
deze terreinen komen kleine zoetwaterplassen voor, die een vergevorderd
stadium van verlanding hebben bereikt.
Daar de natte gedeelten van de Gelderschè Vallei de laatste jaren steeds
kleiner zijn geworden, is de wintertaling sterk in aantal achteruit gegaan. Ook zijn door het drukker betreden van sommige terreinen geschikte
broedterreinen verloren gegaan (bijv. de Hoef waar de laatste jaren geen
broedgeval meer is voorgekomen).
Na het broedseizoen kunnen steeds wintertalingen op het Eem- en het
Veluwemeer worden aangetroffen. Hier wordt dan een sterke voorkeur aan
de dag gelegd voor de ondiepe gedeelten, gelegen voor de aanwezige rietkragen. Deze terreingedeelten worden onder gunstige weersomstandigheden
de gehele winter bevolkt.
37. Zomertaling (anas guerquedula)
In de noordelijke Geldersche Vallei regelmatige broedvogel.
De zomertaling komt op de volgende plaatsen in de Geldersche Vallei voor:
het kustgebied van het Eem- en het Veluwerneer, Groot Ehrental en Achterhoek. Deze terreinen behoren tot de volgende landschapstypen: polderlandschap, slagenlandschap en hoevenlandschap. Binnen deze terreinen wordt de
zomertaling aangetroffen in sloten en kleine zoetwaterplassen met ondiep
voedselrijk water en omzoomd met een rijke oevervegetatie.
Oudere waarnemingen van de zomertaling zijn bekend van de Bunt (Misset,
1943), de Doelen (Misset, 1957) en de Appelsche heide (Leentvaar, 18 - 4 1957). In de trektijd kunnen we de zomertaling langs de kust van het Eemen het Veluwemeer aantreffen, vooral in de maanden mei en augustus.
40. Smient (anas penelope)
In de noordelijke Geldersche Vallei voormalige broedvogel.
De smient heeft eertijds op de volgende terreinen gebroed: Appelsche
heide (Leentvaar, 18-4-1957), de Bunt (Misset, 1957). Voorzover ons bekend zijn dit de enige broedgevallen in de noordelijke Geldersche Vallei. De terreinen waar het broeden werd geconstateerd behoren tot de
volgende landschapstypen: heideterrein met vennetjes en poldergebied.
Als wintergast wordt de smient in grote aantallen aangetroffen langs
het Eem- en het Veluwerneer. Vooral op de vochtige weiden in de Arkemheense polder kunnen dan honderden worden waargenomen. De grootste
aantallen komen voor in de maanden december en januari. De eerste kunnen reeds omstreeks september aanwezig zijn, de laatste verlaten ons
omstreeks maart.
41. Pijlstaart (anas acuta)
In de noordelijke Geldersche Vallei voormalige broedvogel.
De pijlstaart heeft eertijds gebroed in de volgende gebieden: de Bunt
(Misset, 1957) en de Doelen (Misset, 1957). Van latere jaren zijn uit
ons gebied geen waarnemingen over broedende pijlstaarten bekend geworden. In het aan ons telgebied grenzende gedeelte van de Oosterpolder
zijn in de jaren 1961 - 1965 waarnemingen gedaan die wijzen op het vermoedelijk broeden ｶｾｮ
de pijlstaart in dit gebied. Het is daarom niet
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geheel uit te sluiten dat ook in ons telgebied broeden heeft plaats gevonden.
Het terrein waar we eventueel pijlstaarten broedend zouden kunnen aantreffen moet aan de volgende eisen voldoen ondiepe zoetwaterplassen,
gelegen in open vlakke terreinen.
Als wintergast treffen we de pijlstaart zo el op het Eem- en het Veluwerneer als op de binnendijks gelegen wielen an.
42. Slobeend (anas clypeata)
In de noordelijke Geldersche Vallei regelm tige broedvogel.
De slobeend is uit de volgende terreinen bekend geworden: Arkemheen,
tweede Boeise beek, Wielse sluis, 40 ha.,
ha., Beekhuis, Groot Ehrental, Appelsche heide en Koperweg. De grootste aantallen kwamen voor op
de Appelsche heide (15 paar) en in Arkemheen (11 paar). De terreinen waar
de slobeend voorkomt behoren tot de volgende landschapstypen: heide met
vennetjes, slagenlandschappen (al dan niet verarmd) en een hoevenlandschap. Binnen deze terreinen gaat de voork ur van de slobeend uit naar
ondiep water dat voedselrijk is en omzoomd wordt door een rijke oevervegetatie.
Slobeend en zomertaling kunnen in ongeveer hetzelfde biotoop worden aangetroffen; dit is bij ons gekonstateerd in de terreinen Arkemheen, 40 ha.,
45 ha., tweede Boeise beek en Wielse sluis
Als trek- en wintervogel wordt de slobeend regelmatig aangetroffen op het
Eem- en het Veluwerneer. Vooral in de trekt jd kunnen de aantallen soms
sterk oplopen. Bij invallende vorst trekke de slobeenden spoedig weg.

45

60. Bergeend (tadorna tadorna)
In de noordelijke Geldersche Vallei regelmatige broedvogel.
De bergeend komt broedend in de volgende terreinen voor: Hoef (2 paar),
Appelsche heide (1 paar), Veldhuizen (1 pa ) en Rozendaal (1 paar).
Deze terreinen behoren tot de volgende lan schappen: drassig heideterrein met vennetjes en een hoevenlandschap et plasjes.
Na de broedtijd trekken de bergeenden weg aar het Eem- en het Veluwerneer. Hier worden vooral de gedeelten met en zandige oever opgezocht,
bij Nieuw Hulkenstein en bij Nulde.
72. Knobbelzwaan (Cygnus olor)
In de noordelijke Geldersche Vallei regelm tige broedvogel.
De knobbelzwaan is in de noordelijke Geldersche Vallei in ieder geval
broedvogel in het Schaffelaarse bos. Het is niet uitgesloten dat ook op
andere plaatsen nog broedende knobbelzwanen voorkomen; zo worden in de
Arkemheense polder regelmatig knobbelzwanen waargenomen. Er werden echter
nimmer nesten of jonge exemplaren aangetroffen.
In het winterseizoen zijn op het Eem- en hrt Veluwemeer altijd knobbelzwanen aanwezig. Ook bij strenge vorst ver lijven zij hier; zij concentreren zich dan in de gedeelten waar het w ter nog niet bevroren is.
83. Buizerd (buteo buteo)
In de noordelijke Geldersche Vallei vermoe elijke broedvogel.
De buizerd wordt gedurende het zomerseizoe regelmatig in het studiegebied waargenomen. Ondanks het feit dat er geen nestvondsten zijn gedaan,
lijkt het broeden van deze soort zeer ｷ｡ ｲｾ｣ｨｩｪｮｬｩｪｫＮ
Er zijn twee waarnemingen die in deze richting wijzen: in Groot Gerven prooi-overgave
tussen oude en jonge vogels (F. Berendse, J. van Gent, 9-6-1971) en in
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Slichtenhorst een nog moeilijk vliegende jonge vogel (F. Berendse, J. van
Gent, 21-6-1972).
. .
Het is moeilijk om aan te geven welk deel van de in de zomer aanwezige
vogels tot broeden komt. Niet onwaarschijnlijk is dat jaarlijks een aantal broedpogingen door jachtopzieners wordt verijdeld.
Op de volgende plaatsen zijn tijdens het broedseizoen regelmatig buizerden waargenomen: Salentein (1968, '69, '70, '71, '73 en '74, 2 exemplaren,
J. van Dijk), Olden-Aller en de Hoef (J. van Dijk, 1973, regelmatig 2
exemplaren), slichtenhorst (F. Berendse, juni '71 1 exemplaar; F. Berendse,
juni '72 1 juv. exemplaar; L. Hemels, mei '72 enkele malen 1 exemplaar,
mei '73 idem), Appelsche heide (F. Berendse, juni '71 prooi-overgave),
omgeving HelI ('71), Rozendaal en Veldhuizen (G. Dirkse, W. Loode), in
dezelfde terreinen gedurende '68 - '74 regelmatig 1 exemplaar (J. van
Dijk). Verder zijn nog waarnemingen bekend uit Erica - Groot Bijlaar
(F. Berendse, juni en juli '69 1 exemplaar) en Beekhuis (L. Hemels, '72).
Volgens een mededeling van de boswachter op het landgoed Erica werd de
buizerd hier vroeger gedurende het broedseizoen met een groter regelmaat
waargenomen. Hanekamp en Aukes (SBB) noemen een waarschijnlijk broedgeval
bij klein Achterveld (1971). Vermoedelijk zijn dit dezelfde vogels die
op Erica werden waargenomen. In de omgeving van Groot-Stoutenburg broedden in 1967 een paar buizerden (A. Bruyn).
De buizerd blijkt in zijn verspreiding duidelijk beperkt te zijn tot het
oude hoevenlandschap. Waarschijnlijk is rust een van de belangrijkste
eisen die deze vogel aan zijn biotoop stelt.
In het voorjaar van 1975 werd een bewoonde horst ontdekt op de Slichtenhorst. Inmiddels zijn op dit nest jongen grootgebracht.
86. Sperwer (accipiter nisus)
In de noordelijke Geldersche Vallei regelmatige broedvogel.
Het is zeer moeilijk om een duidelijk beeld te krijgen van het aantal
sperwers dat in ons studiegebied huist. Niet alleen vanwege het geheimzinnige gedrag van deze soort in de broedtijd, maar ook omdat vrijwel
alle gebieden die als broedplaats in aanmerking komen volledig voor het
publiek zijn gesloten. In 1970 kon met een redelijke mate van zekerheid
een broedgeval worden vastgesteld op het landgoed Groot-Bijlaar. In het
najaar van 1971 werd hier een baltsend paartje waargenomen. In 1972 en
1973 werd op het aangrenzende landgoed Erica vrij regelmatig een vrouwtje
gezien (F. Berendse).
In de omgeving van de Kruishaarse heide werd in 1974 enkele malen een
sperwer waargenomen. In januari van dit jaar werden daar twee exemplaren,
die in een boom zaten, gezien (Van Dijk, Berendse).
In het gebied van de Hoef werden in de jaren 1971 - 1974 gedurende het
broedseizoen regelmatige waarnemingen van een sperwer gedaan (Van Dijk).
In 1973 vond in het Hoevelakenerbosch een broedgeval plaats (Van Bekkem).
91. Wespendief (pernis apivorus)
In de noordelijke Geldersche Vallei zomergast.
In de nazomer worden, in de omgeving van de Appelsche heide, vrij regelmatig wespendieven waargenomen. Door Van Dijk werden waarnemingen vanaf
1969 opgegeven •.In 1973 werden driemaal kort achter elkaar, vogels opgemerkt en wel op de Appelsche heide (F. Berendse, 23-7), Erica (V.d. Made,
1-8), en Appelsche heide (Berendse en Van gent, 3-8).
Vermoedelijk betreft het hier steeds vogels die in de omgeving van
Garderen broeden. Daarnaast zijn er twee waarnemingen die op trek wijzen: Stoutenburg (Hemels, 8-6- ) en Kruishaarsche heide (Tenkink,
22-5-'74).
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92. Bruine kiekendief (circus aeruginosus)
In de noordelijke Geldersche Vallei voormalige broedvogel.
In een excursierapport van het R.I.N. (mei 1943) wordt de bruine kiekendief genoemd als broedvogel van de Appelsche heide.
101. Boomvalk (falco subbuteo)
In de noordelijke Geldersche Vallei regelmatige broedvogel.
De stand van de boomvalk in het gebied van de beide Barneveldse beken
schommelt tussen 2 en 4 paren. In de omgeving van de vroegere grote heidevelden werden vier territoria vastgesteld. In Achterhoek worden eveneens regelmatig boomvalken gezien, doch het is niet duidelijk of hier
sprake is van een territorium. Verder broedt de boomvalk op de landgoederen Hoevelaken, Salentein en Schaffelaar. Opmerkelijk is het ontbreken van de soort in de omgeving van Ahof en Meerveld. Het biotoop lijkt
hier op het eerstè gezicht gunstig.
De verspreiding van de boomvalk vertoont tot op zekere hoogte overeenkomst met die van de torenvalk. De soort ontbreekt echter in die delen
waar geen of weinig hoog opgaand hout aanwezig is. Verder lijkt er bij
deze vogelsoort enige voorkeur te bestaan voor de aanwezigheid van heidevelden.
103. Torenvalk (falco tinnunculus)
In de noordelijke Geldersche Vallei regelmatige broedvogel.
De torenvalk is in het studiegebied de meest voorkomende stootvogelsoort.
De verkregen verspreidingsgegevens zijn vermoedelijk onvolledig. De aantallen zijn als volgt verdeeld:
Barnevelde bekengebied (5 - 7 paar), streek tussen Nijkerk en Putten
(6 - 10 paar), Voorthuizen zuidelijk gedeelte (9 - 13 paar), Achterhoek!
Holk (1 - 2 paar) en Arkemheen (1 - 2 paar).
Het eerste cijfer geeft het aantal territoria weer, het tweede een schatting van het maximale aantal broedparen.
104. Korhoen (lyrurus tetrix)
In de noordelijke Geldersche Vallei voormalige broedvogel.
Recente waarnemingen van het korhoen in de noordelijke Geldersche Vallei
ontbreken geheel. De laatste waarnemingen dateren uit 1943 van de Appelsche en Kruishaarsche heide.
Het biotoop dat het korhoen eist, bestaat uit heidevelden, begroeid met
heide van verschillende ouderdom. Verder moeten hier en daar vliegdennen
aanwezig zijn om beschutting te geven bij ongunstige weersomstandigheden.
107. Patrijs (perdix perdix)
In de noordelijke Geldersche Vallei regelmatige broedvogel.
De patrijs kan worden aangetroffen op droge gronden, waar voldoende
ruigte aanwezig is om als dekking te dienen. De patrijs heeft in de overwegend vochtige Geldersche Vallei dan ook een vrij sporadische verspreiding. Broedende patrijzen werden in de volgende terreinen aangetroffen:
Lange Slag (1 paar), Groot Hell (2 paar), Oteler (2 paar), Rozendaal (1
paar), Emelaar (1 paar). Verder werden patrijzen aangetroffen in Salentein (Hanekamp, 1970), de Bunt en de Doelen (Misset, 1957). Deze terreinen behoren tot de volgende landschapstypen: hoevenlandschap (al dan
niet verarmd), slagenlandschap en een buitenplaats. Naar aanleiding van
deze gegevens zouden we kunnen zeggen dat alle waarnemingen plaats von-
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den in het relatief ongeschonden gebied van de noordelijke Geldersche
Vallei en wel hoofdzakelijk in hoevenlands happen die door cultuurtechnische ingrepen wat aan het uitdrogen zijn. Het hoevenlandschap is door
zijn grillige patroon en variatie in hoogté en begroeiing een terrein,
dat goed tegemoetkomt aan de eisen die de ｾ｡ｴｲｩｪｳ
aan zijn omgeving
stelt.
108. Kwartel (coturnix coturnix)
In de noordelijke Geldersche Vallei vermoe elijke broedvogel.
Van de kwartel zijn in de noordelijke GeldJrsche Vallei geen recente of
vroegere broedgevallen met zekerheid bekend geworden. Uit uitgevoerde
nachtelijke inventarisaties kon worden geconstateerd dat enkele roepende mannetjes aanwezig waren, onder andere 9P Erica zuidelijk gedeelte
(augustus 1967, A. Bruin en E. Kruis) en ｯｾ
hetzelfde terrein in juli
(1967, K.J.N.). Beide waarnemingen werden edaan op een roggeakker.
109. Fazant (phasianus colchicus)
In de noordelijke Geldersche Vallei regelm tige broedvogel.
De fazant komt, met uitzondering van de op n en kale weidegebieden langs
het Eem- en het Veluwemeer, in de hele Val ei voor. De aantallen binnen
de verschillende terreinen variëren nogal ｾｴ･ｲｫ［
dit staat in verband
met het jachtbeheer van het betreffende te rein. De grootste dichtheden
werden geconstateerd op de Appelsche heide (10 paar), Ahof (15 paar),
Veldhuizen (10 paar), Groot Bijlaar (11 paar), Groot HelI (12 paar),
Beekhuis (22 paar) en Groot Ehrental (43 ｰｾ｡ｲＩＮ
Deze terreinen behoren
tot de volgende landschapstypen: heidelandschap (zowel het natte als het
droge type) en hoevenlandschap. Uit de ｶ ･ ｲ ｾ ･ ｧ ｮ
telgegevens kunnen we
afleiden dat de fazant de voorkeur geeft aán landschappen welke naast
open terreinen voldoende dekking bieden, v oral als bovendien enig vochtig bos aanwezig is.
111. Waterral (rallus aguaticus)
In de noordelijke Geldersche Vallei regelmatige broedvogel.
De waterral is broedend aangetroffen in Emelaar en Groot Bijlaar. Verder
zijn waarnemingen bekend uit Slichtenhorst en Arkemheen (Timmerman, 1969).
Het optimale biotoop voor de waterral bestaat uit rietgroei in ondiep
water. Daarnaast wordt de waterral in andere typen moerasterreinen aangetroffen. Het is een vogelsoort die vrijwel uitsluitend 's nachts is te
inventariseren; het is daarom niet uitgesloten dat enkele broedgevallen
over het hoofd zijn gezien.
In het winterseizoen zijn soms waterrallen aan de kust van het Veluwemeer
waar te nemen, echter meestal buiten ons telgebied (namelijk de omgeving
van Horst).
116. Waterhoen (gallinula chloropus)
In de noordelijke Geldersche Vallei regelm tige broedvogel.
Het waterhoen komt regelmatig verspreid ov r de Geldersche Vallei voor,
het poldergebied heeft echter een opvallen laag broedbestand. De grootste aantallen werden aangetroffen op de Ap elsche heide (6 paar), Koperweg (4 paar), Salentein (4 paar), Olden-Aller (8 paar) en Groot Ehrental
(6 paar). Deze terreinen behoren tot de volgende landschapstypen:
drassige heide met vennetjes, slagenlandscfap, landgoed en hoevenlandschap. In al deze terreinen komt de soort roor aan de oevers van plassen,
vijvers en sloten met een verlandingsvegetatie. Het laatste verklaart

-19-

misschien het opvallend lage bestand in de poldergebieden: daar ontbreekt
namelijk voldoende oeverbegroeiing langs de waterlopen.
117. Meerkoet (fulica atra)
In de noordelijke Geldersche Vallei regelmatige broedvogel.
In de vallei komt de meerkoet broedend op de volgende plaatsen vaar:
Holkerveen (1 paar), Appelsche heide (2 paar), Achterhoek (1 paar), Graat
Bijlaar (2 paar), 40 ha. (1 paar), Wielse sluis (2 paar) en Graat Ehrental (1 paar). Deze terreinen behoren tot de volgende landschapstypen:
verarmd slagenlandschap, drassig heideveld met vennetjes, hoevenlandschap
en polderland. Uit de verrichte waarnemingen blijkt dat de meerkoet in
de Geldersche Vallei een voorkeur aan de dag legt vaar landschappen met
vennetjes, plasjes en waterlopen.
In het winterseizoen warden grote aantallen meerkoeten aangetroffen op
het Eem- en het Veluwemeer. Deze vogels fourageren dan op de nabijgelegen
weilanden en dijken.
121. Scholekster (haematopus ostralegus)
In de noordelijke Geldersche Vallei regelmatige broedvogel.
De scholekster is van oorsprong een broedvogel van de kustgebieden, die
zich na 1940 in het binnenland is gaan vestigen. Voor het broeden hebben
de scholeksters een voorkeur vaar terreinen met een zandige ondergrond,
zoals bijvoorbeeld pas geploegde akkers. Niettemin wordt aak menig legsel op grasland gevonden.
Gebieden met een vrij hoge dichtheid aan scholeksters zijn: Olden-Aller
(6 paar), 40 ha. (4 paar), tweede Boeise beek (5 paar), Ark (4 paar),
Graat Ehrental (4 paar), Fliertsteeg (9 paar) en Oteler (11 paar). Deze
terreinen kunnen tot de volgende landschapstypen warden gerekend:
landgoed grenzend aan polderland, polderland, hoevenlandschap en verarmd
slagenlandschap.
Uit de verkregen gegevens kunnen we concluderen dat terreinen met afwisselende lanschapselementen een hoger broedbestand hebben dan eenvormige
terreinen.
123. Kievit (vanellus vanellus)
In de noordelijke Geldersche Vallei regelmatige broedvogel.
De kievit wordt daar de gehele Geldersche Vallei aangetroffen. Hij ontbreekt alleen in verstedelijkte gebieden, in dichte bassen of grote wateroppervlakten. Uit waarnemingen over een reeks van jaren gedaan valt
te concluderen dat de kievit ieder jaar iets in aantal achteruitgaat.
De oorzaken hiervan moeten gezocht warden in het verloren gaan van geschikte graslanden, de sterke predatie daar kraaiachtigen en meeuwen
en het verloren gaan van legsels tijdens maaiwerkzaamheden.
In de volgende terreinen werden de grootste aantallen kievitten aangetroffen: Kruishaar (16 paar), Emelaar (17 paar), Olden-Aller (15 paar),
Groot Hell (20 paar), Graat Ehrental (18 paar), Fliertsteeg (30 paar),
en Oteler (16 paar). Deze terreinen kunnen tot de volgende landschapstypen warden gerekend: voormalig heideveld, verarmd hoevenlandschap,
landgoed op de rand van polderland en slagenlandschap.
Uit de verkregen telresultaten valt weinig te zeggen over een eventueel voorkeursbiotoop van de kievit.
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129. Kleine plevier (charadrius dubius)
In de noordelijke Geldersche Vallei

ｲ･ｧ ｬｭ｡ｾｩｧ･

broedvogel.

De kleine plevier is met zekerheid broedend vastgesteld op het landgoed
Salentein. Oorspronkelijk is de kleine plevier een broedvogel van zandige oevers van rivieren, meren en vennen. pe laatste jaren heeft hij
echter een vergelijkbaar biotoop gevonden ip de zandterreinen die ontstaan bij stadsuitbreidingen, wegen in aanleg, zandputten e.d. Daar dit
soort terreinen een tijdelijk karakter he bb n, variëert het aantal aanwezige kleine plevieren vrij sterk.
Het vermoeden bestaat dat verscheidene broedparen over het hoofd zijn
gezien, daar deze voorkomen op terreinen die sterk door menselijk ingrijpen aan het veranderen zijn. Deze zijn nu juist niet de terreinen, die
graag door vogelaars worden bezocht.
In het voorjaar zijn altijd wel kleine plevieren op de zandige strandjes
langs het Veluwemeer aan te treffen.

132. Watersnip (gallinago gallinago)
In de noordelijke Geldersche Vallei regelm,tige broedvogel.
De watersnip komt in de Vallei alleen op ｶｾ｣ｨｴｩｧ･
plaatsen voor, waarbij
de voorkeur gegeven wordt aan de polders 1 ngs het Eem- en het Veluwemeer. Door de sterk verbeterde afwatering en de veranderde grascultuur,
is het voor watersnippen geschikte areaal de laatste jaren hard achteruitgegaan. De grootste dichtheden werden ｯｾ
de volgende terreinen aangetroffen: Koperweg, Arkemheen, 40 ha., en ａｾｫＮ
Deze terreinen behoren tot de volgende lanéschapstypen: slagenlandschap
en polderland.
In de trektijd kunnen tientallen watersniplen langs de kust van Eem- en
Veluwemeer worden waargenomen.

135. Houtsnip (scolopax rusticola)
In de noordelijke Geldersche Vallei vermoecelijke broedvogel.
De houtsnip is vroeger broedend aangetroffEn op de Appelsche en Kruishaarsche heiden (mei 1943). In deze terreinen werd hij ook aangetroffen
op 18-4-1957 (Leentvaar). Van recentere datum zijn de volgende waarnemingen: Groot Ehrental (Hemels, mei 1972 1-2 exemplaren) en omgeving
landgoed Olden-Aller (Van Dijk, april/mei ｾＹＷＰ
- 1974, 1 exemplaar).
De laatst genoemde waarnemingen rechtvaard gen het vermoeden dat de
houtsnip op deze terreinen broedt. De beid waarnemingen vonden plaats
in vochtige bosterreinen met een zachte, humusrijke bodembedekking.
In de trektijd zijn altijd houtsnippen waa te nemen op de terreinen
gelegen tussen Oud Groevenbeek en Ol den-Al er.

137. Wulp (numenius arguata)
In de noordelijke Geldersche Vallei regelm tige broedvogel.
De wulp is broedend op de volgende terreinen aangetroffen: Appelsche
heide (4 paar), Veldhuizen (1 paar) en 40 ha. (1 paar). Deze terreinen
behoren tot de volgende landschapstypen: ､ｾ｡ｳ ｩｧ
heideterrein, heideterrein grenzend aan cultuurlandschap en polderlandschap.
Landelijk gezien is de wulp een broedvogel van grotere heidevelden en
aan heidevelden grenzende cultuurgronden. In de Geldersche Vallei komt
hij eveneens op deze terreinen als broedvogel voor.
In het najaar en vaak ook in de winter kun?en grote groepen wulpen in
de polders langs het Eem- en het Veluwemee worden aangetroffen.
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140. Grutto (limosa limosa)
In de noordelijke Geldersche Vallei regelmatige broedvogel.
De grutto ontbreekt in vrijwel geen enkel terrein van de noordelijke
Geldersche Vallei. Alleen gebieden met veel hout opslag en terreinen met
veel bebouwing worden gemeden. Het grootste aantal grutto's wordt aangetroffen in de uitgestrekte poldergebieden langs het Eem- en het Veluwerneer. De grootste dichtheden bereikten de grutto's in Arkemheen (87 paar),
Ark (80 paar) en Wielse sluis (64 paar).
Het biotoop van de grutto bestaat in de Geldersche Vallei uit vochtige
weiden met een zachte ondergrond en de enigszins vochtige heideterreinen.
In het algemeen kan gesteld worden, dat de voorkeur uitgaat naar terreinen met een zachte modder- of veenbodem. Dat slechts bij uitzondering op
de drogere zandige terreinen, d.w.z. terreinen met veel meer boomgroei,
wordt gebroed, blijkt uit de inventarisatiegegevens. Zo werden bijvoorbeeld op Groot Gerven en Rozendaal slechts 1 paar grutto's aangetroffen.
In de trektijd worden grote aantallen grutto's waargenomen langs het
Eem- en het Veluwerneer.
145. Tureluur (tringa totanus totanus)
In de noordelijke Geldersche Vallei regelmatige broedvogel.
De grootste dichtheid bereikt de tureluur in de noordelijke Geldersche
Vallei in de weidegebieden langs het Eem- en het Veluwerneer. In het
binnenland wordt de tureluur veel minder aangetroffen. Hier komt hij
slechts voor in de terreinen, die geheel met zijn biotoop overeenstemmen.
De grootste aantallen broedende tureluurs werden aangetroffen in Ark
(20 paar), Wielse sluis (21 paar) en Arkemheen (21 paar).
Het biotoop van de tureluur in de Vallei bestaat uit vochtige weideterreinen, vochtige heide en soms het stroomgebied van een beekje.
In de trektijd worden veel tureluurs aangetroffen langs het Eem- en het
Veluwerneer. De grootste aantallen zijn daar omstreeks juli waar te nemen. In het binnenland kan niet van een opvallende trek worden gesproken.
163. Kemphaan (philomachus pugnax)
In de noordelijke Geldersche Vallei regelmatige broedvogel.
De kemphaan komt in de noordelijke Geldersche Vallei in hoofdzaak in de
weidegebieden langs het Eem- en het Veluwemeer voor. Het hoogste aantal
kemphanen vindt men in Arkemheen (56 paar). Andere terreinen met een
grote dichtheid zijn: Ark (40 paar) en Wielse sluis (38 paar). De andere
onderzochte terreinen huisvesten veel minder kemphanen: 40 ha. (23 stuks),
tweede Boeise beek (4 stuks), 45 ha. (3 stuks) en Achterhoek (6 stuks).
ｖｯ ｲｺｯｾ･ｲ
uit de verkregen telgegevens valt te concluderen, is de verhouding tussen mannetjes en vrouwtjes ongeveer 2 op 1.
De biotoopkeuze van de kemphanen in de noordelijke Geldersche Vallei
is als volgt te omschrijven: vochtige weiden en weiden langs oevers van
beekjes. Het laatste wil in het binnenland nogal eens voorkomen en wel
in het oostelijke deel van de Vallei.
In de trektijd komen vele voor in de slikterreinen langs het Eem- en
het Veluwerneer. In het binnenland kunnen soms vrij grote aantallen
kemphanen worden waargenomen langs de Nieuwe Voorthuizerweg (o.a. op
6 augustus 1971). Het grootste aantal doortrekkers is altijd omstreeks
augustus aan te treffen.

186. Kokmeeuw (larus ridibundus)
In de noordelijke Geldersche Vallei voormalige broedvogel.
De kokmeeuw kwam vroeger broedend voor in het Lijmgat op de Appelsche
heide. In 1970 werd een sterk alarmerend ｰ ｾ ｲ
aangetroffen, wederom op
de Appelsche heide, doch nu bij het ｍｯ ｲ､ｧｾｴＮ
Het biotoop van de kokmeeuw bestaat hier ｵｩｾ
eilandjes in vennetjes.
Het gehele jaar door kunnen in ons telgebiep kokmeeuwen worden waargenomen; in het broedseizoen zijn het in ｨｯ ｦ､ｺｾ｡ｫ
eerstejaars vogels. De
grootste aantallen treffen we in herfst en winter langs het Eem- en het
Veluwemeer aan.
191. Zwarte stern (chlidonias niger)
In de noordelijke Geldersche Vallei

ｶｯ ｲｭ｡ｾｩｧ･

broedvogel.

De zwarte stern kwam vroeger broedend op d Appelsche heide voor (mei
1943). Van recente broedgevallen is tijden de inventarisatie niets gebleken. Het biotoop van de zwarte stern we d gevormd door de drassige
omgeving van vennetjes met veel riet in de oeverbegroeiing. We kunnen
stellen, dat tegenwoordig sommige terreinen in de Arkemheense polder
geschikt voor de zwarte stern zouden zijn. Waarom ze er desondanks niet
voorkomen, valt moeilijk te zeggen. In de jazomer kan sterke trek van
zwarte sterns langs het Eem- en het Veluwe eer optreden.
196. Visdief (sterna hirundo)
In de noordelijke Geldersche Vallei regelmatige broedvogel.
De visdief is als broedvogel in de ｮｯ ｲ､･ｬｾｪｫ･
Geldersche Vallei sterk
achteruitgegaan. Dit blijkt uit de ｶｯｬｧ･ｮ､ｾ
gegevens: Langs de Oude
Bunschoterweg en de Nekkeveldse weg kwamen in 1957 30 paar voor
(Braaksma), in 1972 was dit aantal ｧ･ｲ ､ｕｃｾ･ｲ､
tot 1 paar (Jonkers),
langs de waterlopen in de Arkemheense pold r West.
Het biotoop van de visdief bestaat uit ondiep water en vochtige weiland
met enige verhogingen erin. De laatste doe dienst als uitkijkpost.
208. Holenduif (columba oenas)
In de noordelijke Geldersche Vallei regelm,tige broedvogel.
De holenduif werd in slechts zeven telgebiEden als broedvogel vastgesteld. Waarschijnlijk is dit lage aantal glotendeels te wijten aan het
opvallende gedrag van de soort. Op grond VEn de verzamelde gegevens is
een schatting van het totale aantal broedvÓgel onmogelijk. In de volgende gebieden werd de holenduif waargenomen: Groot Gerven (1 paar),
Beekhuis (2 paar), Groot Ehrental (2 paar), Erica (2 paar), Salentein
(1 paar), Schaffelaar (3 paar) en Olden-Aller (5 paar).
De soort bleek in drie van de vier landgoe eren voor te komen. Ook in
het vierde gernventariseerde landgoed, het Hoevelakerbosch, werd de
holenduif naderhand waargenomen (Van bekke ). Verder werd hij vastgesteld in 4 van de 12 hoevenlandschappen.
Kenmerkend voor de plaatsen waar de holend if voorkomt, is de aanwezigheid van oud, hoog opgaand, geboomte (loof out).
209. Houtduif (columba palumbus)
In de noordelijke Geldersche Vallei regelm tige broedvogel.
De houtduif is in het studiegebied een alg menere broedvogel dan de holenduif. Met name in de oude hoevenlandsch.ppen en de dennebossen rondom
de grote heidevelden worden grote ､ｩ｣ｨｴ ･､ｾｮ
bereikt. Er blijken zeer

I
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duidelijke verschillen te bestaan tussen de landschappen waarvan de oorspronkelijke structuur behouden is gebleven en de sterk genivelleerde
landschappen. De voornaamste factor, die deze verschillen bepaalt, is
waarschijnlijk de aanwezigheid van broedgelegenheid. In de polder ontbreekt de soort vrijwel geheel.
210. Tortelduif (streptopelia turtur)
In de noordelijke Geldersche Vallei regelmatige broedvogel.
De tortelduif komt in lagere aantallen voor dan de houtduif en stelt
hogere eisen aan zijn biotoop. In het hoeven- en slagenlandschap zijn
de verschillen tussen de veranderde en onveranderde landschappen opvallend. Ook voor deze soort worden in het oude hoevenlandschap opmerkelijk
hoge dichtheden bereikt. Er kan worden geconcludeerd dat de tortelduif
een soort is van afwisselende landschappen, die rijk zijn aan struiken
en laag geboomte. Onder invloed van de cultuurtechnische ingrepen van
de laatste jaren is de soort sterk in aantal achteruitgegaan.
211. Turkse tortel (streptopelia decaocto)
In de noordelijke Geldersche Vallei regelmatige broedvogel.
Bij vergelijking van de aantallen tortelduiven en turkse tortels over
de verschillende landschapstypen zien we enkele opvallende verschillen.
In de slagen- en heidelandschappen, die gedurende de laatste eeuw sterk
verarmd zijn, komt de turkse tortel aanmerkelijk meer voor dan de tortelduif. Dit is waarschijnlijk te wijten aan de sterke toename van de bebouwingsdichtheid in deze gebieden. Voor het hoevenlandschap geldt dit verschijnsel niet. De hoogste dichtheid die is vastgesteld, komt voor in
de bebouwde kom van Nijkerk.
Gedurende de laatste jaren blijkt de turkse tortel in toenemende mate
in staat te zijn ook buiten de menselijke invloedssfeer zich te vestigen. In dit verband is het interessant om na te gaan of in de toekomst
geen concurrentie met de tortelduif zal optreden.
212. Koekoek (cuculus canorus)
In de noordelijke Geldersche Vallei regelmatige broedvogel.
In ongeveer de helft van de geinventariseerde gebieden werd de koekoek
waargenomen. De soort komt het meest frequent voor in het hoevenlandschap
(in 10 van de 12 hokken). Opmerkelijk zijn de hoge aantallen die genoteerd werden voor de hokken Beekhuis (4 paar) en Groot Ehrental (7 paar).
Op de grote heidevelden ontbreekt de koekoek grotendeeld. In de Arkemheense polder komt hij alleen voor in de omgeving van de rietmoerassen
langs de dijk. De soort blijkt gebonden te zijn aan gebieden met een
grote zangvogel-dichtheid.
214. Kerkuil (tyto alba)
In de noordelijke Geldersche Vallei regelmatige broedvogel.
Evenals de ransuil laat de kerkuil zich niet eenvoudig inventariseren.
De meest efficiënte inventarisatiewijze is, om in een bepaalde streek
alle boerderijen af te gaan.
De kerkuil blijkt in ongeveer dezelfde gebieden voor te komen als de
bosuil. De keruil kan daarnaast echter ook in dorpskernen worden aangetroffen (Nijkerk en Voorthuizen). Een duidelijk verschilpunt met de bosuil is de veel grotere affiniteit van de soort met boerderijen en andere
landelijke bebouwing. Voor een belangrijk deel hangt dit samen met het
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broedgedrag van de keruil; daarnaast is het niet onwaarschijnlijk, dat
ook het ruime voedselaanbod (muizen) in de direkte omgeving van de boerderijen een rol speelt. Van de bekende broedplaatsen zijn er 5 vastgesteld in een schuur, 2 in een kerktoren, 1 in een duiventil en 1 in een
molen.
219. Steenuil (athene noctua)
In de noordelijke Geldersche Vallei regelmatige broedvogel.
Het is moeilijk een betrouwbaar beeld te geven van het aantal steenuilen dat in het studiegebied voorkomt. De voornaamste oorzaak hiervan
is, dat in gebieden, waar de soort weinig frequent voorkomt, de vogels
een verminderde territoriumactiviteit vertonen. In de Vallei laat de
steenuil zich dientengevolge ook weinig horen.
Er zijn vier plaatsen waar de soort recent in het voorjaar is waargenomen: omgeving Emelaarse weg (Van Bekkem, Hemels, Berendse, 1973), het
hok Beekhuis (Hemels, 1972), omgeving van Appel (Tenkink, 1971 en 1974)
en het hok Oteler Breede beek (Hofman, Fransman in 1973).
Bij Oteler werd de steenuil reeds in 1957 waargenomen (Misset, S.B.B.).
Op het landgoed Erica kwam de vogel voor tot 1967. Oorzaak van het verdwijnen was hier het kappen van een rij ｫｮｯｴｾｩｬｧ･ｮ
(med. Hazeleger). Ook
langs de Leenweg werd de soort enkele jaren geleden nog gezien (med.
Mulder) •
De steenuil prefereert in de meeste gevallen landschappen, die een relatief open karakter bezitten. Vaak zijn dit gebieden, die in landschappelijk opzicht sterk verarmd genoemd moeten worden. Belangrijk is de aanwezigheid van geschikte broedgelegenheid. Vooral de steeds schaarser
wordende knotwilgen zijn in verband hiermee van betekenis. Ook oude
schuurtjes in het weiland worden als broedplaats gebruikt.
In het najaar van 1973 zijn tussen Hoevelaken en Zwartebroek twee
exemplaren uitgezet.
220. Bosuil (strix aluco)
In de noordelijke Geldersche Vallei regelmatige broedvogel.
In de streek tussen Stoutenburg en Barneveld is de verspreiding van de
bosuil goed bekend. Het aantal schommelt tussen 7 en 9 paar. Verder komt
hij voor in Achterhoek en op de landgoederen Schaffelaar en Hoevelakerbosch. In het gebied tussen Nijkerk, Putten, Voorthuizen en Zwartebroek
zijn tot nu toe 14 territoria vastgesteld. Het werkelijke aantal ligt
waarschijnlijk hoger.
Uit de verspreidingskaart blijkt, dat de bosuil een duidelijke voorkeur heeft voor de landgoederen en het oude hoevenlandschap. Ook echter
in de lagere gebieden met minder hoog opgaand hout, zoals de omgeving
van Zwartebroek, zijn verschillende territoria gelocaliseerd. Opvallend
is, dat in de hooggelegen gebieden aan de Veluwezijde, de bosuil met
een zeer lage frequentie voorkomt. Een van de oorzaken hiervan is misschien, dat dit deel minder intensief geinventariseerd is. Een andere
mogelijke oorzaak is, dat in deze droge gebieden het voedselaanbod lager
is.

Er zijn 12 nestvondsten bekend: 3 broedsels werden aangetroffen in een
hooiberg, 7 in een holle boom, 1 in een schoorsteen en 1 in een oud
eksternest.
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221. Ransuil (asio otus)
In de noordelijke Geldersche Vallei regelmatige broedvogel.
De ransuil valt in de baltsperiode minder op dan de steen- en de bosuil.
Inventarisatie kan het best plaats vinden wanneer de jongen zijn uitgevlogen. Vermoedelijk hebben weinig mensen in deze tijd de "hokken" in
de avonduren bezocht, zodat ook hier het verspreidingsbeeld waarschijnlijk onvolledig is.
De verspreiding van de ransuil is tot op Zjkere hoogte complementair aan
die van de bosuil. De ransuil prefereert d wat hogere gebieden, die begroeid zijn met dennenbos. Hierbij speelt ogelijk een rol, dat deze
soort geen voedselterritorium bezit zoals at bijvoorbeeld bij de bosuil
het geval is. Dit stelt de ransuil in staa om te jagen over een relatief uitgestrekt gebied. Op deze wijze zou leen eventueel lager voedselaanbod in deze gebieden gecompenseerd worden. Een andere factor is misschien de voorkeur voor vliegdennen als ｮ･ｾｴ｢ｯ ｭＮ
222. Velduil (asio flammeus)
In de noordelijke Geldersche Vallei onregelmatige broedvogel.
In 1972 werden in de polder Arkemheen tijd,ns het broedseizoen regelmatig velduilen waargenomen. Vermoedelijk wa hier sprake van een broedgeval. Het is niet onwaarschijnlijk dat de velduil ook in andere jaren
hier tot broeden komt. In het Winterseizoej worden in Arkemheen met een
zekere regelmaat exemplaren waargenomen (b jv. med. Hemels, 17-11-'72).
Er is één waarneming bekend uit de Vallei Berendse en Kuis, 12-4-'68,
heideveldje langs Kallenbroekerweg). Deze ogel moet als doortrekker
worden beschouwd. De soort trekt tot in mei door (C.N.A.).
224. Gierzwaluw (apus apus)
In de noordelijke Geldersche Vallei regelmatige broedvogel.
De gierzwaluw komst als broedvogel voor in de kernen van Nijkerk,
Putten, Voorthuizen en Barneveld. In het centrum van Nijkerk werden in
1973 70 paren geteld.
226. IJsvogel (alcedo atthis)
In de noordelijke Geldersche Vallei regelmatige broedvogel.
Een tiental jaren geleden was de ijsvogel jeen zeldzame verschijning
in het studiegebied. In de tweede helft va de zestiger jaren werden 6
- 7 broedgevallen vastgesteld. Onze gegeve s gaan niet verder terug,
maar vermoedelijk is de ijsvogel vroeger n g algemener geweest. Gedurende de laatste jaren heeft een sterke achteuitgang plaatsgevonden. Sedert
1971 heeft slechts één paar zich kunnen haidhaven.
Hieronder volgt een overzicht van de beken e broedplaatsen:
Stoutenburg, 1968, 1969; nestvondsten (Ber ndse) ,
Groot-Bijlaar, 1967 - 1974; nestvondsten (Berendse, Van Ginkel),
Esvelder beek, 1966 (De Graaff),
Schuiten beek, 1965 - 1968; regelmatig waargenomen (Wielinga, Loos),
Veld beek, 1971; vondst van oude nesten,
Hoevelaken, 1966, 1967; onzeker (Hanekamp)
Salentein, 1970; onzeker (Hanekamp).
Drie van de broedplaatsen liggen in het Barneveldse Bekengebied, twee in
het noordelijke afwateringsgebied en twee onzekere op een landgoed.
De voornaamste oorzaak van de achteruitgang van de ijsvogel is het snel
toegenomen gebruik van herbiciden en de sterke vervuiling van het water
in de beken. Verder hebben de veelvuldige beeknormalisaties van de afge-

,
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lopen decennia het verdwijnen van veel geschikte broedplaatsen tengevolge gehad. Als bijzonderheid kan worden vermeld, dat in 1969 bleek, dat
één van de twee vogels op Groot-Bijlaar, in 1968 als nest jong geringd
was in de omgeving van Oisterwijk (Noord-Brabant). In 1968 bestonden er
bij ons vermoedens dat één exemplaar van het paartje in dit gebied was
omgekomen. De vrijgekomen nestplaats werd direkt opgevuld. In 1970
bracht hetzelfde paar drie broedsels groot.
232. Groene specht (pieus viridus)
In de noordelijke Geldersche Vallei regelmatige broedvogel.
De broedplaatsen van de groene specht zijn in het noordelijke deel van
de Geldersche Vallei geconcentreerd in de terreinen met voldoende houtopslag. Het gemiddelde aantal waargenomen exemplaren bedroeg twee. De
terreinen waar de groene specht voorkomt behoren tot de volgende landschapstypen: heidevelden, hoevenlandschap en slagenlandschap. We kunnen
dan ook zeggen dat de groene specht hoofdzakelijk voorkomt in de open
loofboscomplexen met tussen de bomen een grasvegetatie. Dit laatste staat
in verband met het voedsel dat de specht hoofdzakelijk op de grond zoekt
en dat uit mieren e.d. bestaat.
De groene specht heeft door zijn wijze van voedselzoeken veel last van
strenge winters met veel sneeuw; het voedsel is dan vrijwel onbereikbaar
geworden.
234. Grote bonte specht (dendrocopus major)
In de noordelijke Geldersche Vallei regelmatige broedvogel.
De grote bonte specht komt in het gehele gebied van de noordelijke Geldersche Vallei voor. Alleen in boomloze weidegebieden van de Arkemheense polder ontbreekt hij. De grootste aantallen werden aangetroffen in
Beekhuis (6 paar) en Groot Ehrental (5 paar). In de overige terreinen
werden gemiddeld 1 à 2 exemplaren vastgesteld. Uit de verkregen inventarisatiegegevens kan worden geconcludeerd dat de grote bonte specht
zijn grootste dichtheid bereikt in de hoevenlandschappen. Een belangrijk punt voor de grote bonte specht bij zijn territoriumkeuze is de
aanwezigheid van oude bomen met een paar dode takken erin. Deze spelen
bij het territoriumgedrag een grote rol.
In het winterseizoen zwerven de bonte spechten door ons gehele studiegebied. Soms worden gemengde groepen, waarvan behalve bonte spechten ook
verschillende mezensoorten deel uitmaken, waargenomen.
236. Kleine bonte specht (dendrocopus minor)
In de

ｮｾｯｲ､･ｬｩｪｫ･

Geldersche Vallei regelmatige broedvogel.

De kleine bonte specht is op de volgende plaatsen in de noordelijke Geldersche Vallei aangetroffen: Hoevelakerbosch, Olden-Aller, Vanenburg,
Erica, Beekhuis, Groot Ehrental, Beekweg en Schaffelaarse bos. Een twijfelachtig broedgeval is gemeld uit Ahof. De terreinen waar de broedgevallen werden geconstateerd behoren tot de volgende landschapstypen:
landgoederen en hoevenlandschap. We kunnen dus stellen dat de kleine
bonte specht de voorkeur geeft aan ｬｯ ｦ｢ｾｳ ･ｮ
met ruim uit elkaar staande bomen, liefst van een behoorlijke ouderdom. Binnen de gekozen boscomplexen wordt een uitgesproken voorkeur aan de dag gelegd voor de daar
aanwezige eiken. Verder wordt hij daar vrijwel steeds op de overgangen
in het terrein aangetroffen.
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237. Zwarte specht (dryocopus martius)
In de noordelijke Geldersche Vallei regelma ige broedvogel.
De zwarte specht is op de volgende terreine in de noordelijke Geldersche
Vallei broedend aangetroffen: Erica, Westvetd en Schaffelaarse bos. In de
navolgende terreinen werden min of meer regelmatig zwarte spechten waargenomen, zonder dat een indicatie van broedfn werd gevonden: Appelsche
heide, Akkerweg, Roozendaal, Hoef, Groot Boeien en Veldhuizen.
De terreinen waar hij broedend werd aangetiffen behoren tot de volgende landschapstypen: heideveld met opslag va dennen, landgoed en hoevenlandschap. Hieruit valt te concluderen dat e zwarte specht vooral werd
aangetroffen in naaldhoutcomplexen, daarna t in gemengde bossen.
In de trektijd worden soms waarnemingen van zwarte spechten ver buiten
hun normale terreinen gedaan. Zo werd bijvoorbeeld in het najaar van 1974
een zwarte specht waargenomen boven het ｷｯｬｾ･ｲ ｩ､Ｎ
241. Kuifleeuwerik (galerida cristata)
In de noordelijke Geldersche Vallei

ｲ･ｧ ｬｭｾｴｩｧ･

broedvogel.

De kuifleeuwerik heeft gebroed op het indu!rieterrein onder Voorthuizen.
Verdere waarnemingen van broedende kuiflee eriken zijn ons tot op heden
niet bekend. Het moet echter niet uitgeslo en worden geacht, dat op andere industrieterreinen ook kuifleeuweriken oorkomen.
Het biotoop van de kuifleeuwerik in de Val ei bestaat uit zandige droge
terreinen zoals deze op industrieterreinen, in nieuwbouwwijken en bij
wegen in aanleg worden aangetroffen. De ku'fleeuwerik is een uitgesproken cultuurvolger.
In het winterhalfjaar worden de kuifleeuweriken op de zelfde terreinen
waargenomen als in het broedseizoen, echter in aanmerkelijk grotere aantallen. Soms kunnen ze dan ook voorkomen op de straten en wegen gelegen
in de buitenwijken van de dorpen en steden
242. Boomleeuwerik (lulula arborea)
In de noordelijke Geldersche Vallei voorma ige broedvogel.
De boomleeuwerik heeft tenminste 1 keer ｧ･ｾｲｯ･､
op de Kruishaarse heide,
even ten Noorden van de Beulekampersteeg (6-7-1960). Recentere waarnemingen van de boomleeuwerik zijn in de noo delijke Gelderscha Vallei uit
het broedseizoen niet bekend.
Het biotoop waar we de boomleeuwerik broed nd aan zouden kunnen treffen
is droge heide in de omgeving van wat kale zandvlakten, liefst met een
begroeiing van verspreide vliegdennen.
In het winterseizoen vertonen de boomleeuweriken zwerfbewegingen. Ze
kunnen dan waargenomen worden op heide, kaalslagen en andere open terreinen. Zo werden 2 boomleeuweriken gezien op een heideveldje langs
de Beekweg (Van Dijk, october 1971). Verde is er een waarneming uit de
omgeving van Hell (archief K.N.N.V., 1956). Het is niet uitgesloten,
dat het aantal zwervende en doortrekkende boomleeuweriken veel groter
is, doch dat velen aan de aandacht van de waarnemers ontsnappen.
243. Veldleeuwerik (alauda arvensis)
In de noordelijke Geldersche Vallei regelm tige broedvogel.
De veldleeuwerik komt vrijwel door de gehe e Geldersche Vallei voor. Hij
ontbreekt alleen in de verstedelijkte gebieden. Het grootste aantal veldleeuweriken werd in de volgende terreinen aangetroffen: tweede Boeise
beek (40 paar) en Ark (42 paar). De kleinSre aantallen werden aange-

..
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troffen in Holkerveen, Ahof, Oteler en Salentein, alle met slechts 1 paar.
Hieruit kunnen we concluderen dat het voorkeursbiotoop van de veldleeuwerik uit polderlandschap bestaat. De terreinen met een lage bezettingsgraad behoren tot het hoevenlandschap, slagenlandschap en de buitenplaatsen. Dit wordt veroorzaakt doordat deze laatste terreinen niet voldoende open gedeelten bevatten en over het algemeen wat teveel ontsloten
zijn.
In het winterhalfjaar worden altijd grote aantallen veldleeuweriken in
de Arkemheense polder aangetroffen.
245. Boerenzwaluw (hirunda rustica)
In de noordelijke Geldersche Vallei regelmatige broedvogel.
De boerenzwaluw komt vrij regelmatig verdeeld over de Vallei voor. Het
grootste aantal werd aangetroffen in de omgeving van de Fliertsteeg (40
paar). Het kleinste aantal kwam voor bij Groot Gerven (1 paar). Deze
beide terreinen behoren tot de volgende landschapstypen: een verarmd
slagenlandschap en een hoevenlandschap met bos, weide- en akkerland. De
grootste dichtheid bereikt de boerenzwaluw dus in terreinen waar bij de
boerderijen veel oude schuurtjes e.d. voorkomen.
In de trektijd komen grote aantallen boerenzwaluwen voor in de Arkemheense polder.
De boerenzwaluwstand is de laatste jaren erg achteruit gegaan door het
verloren gaan van geschikte nestgelegenheden. Dit komt doordat veel
hooibergen, schuren en stallen ontoegankelijk zijn geworden door een
veranderde bedrijfsvoering.
247. Huiszwaluw (delichon urbica)
In de noordelijke Geldersche Vallei regelmatige broedvogel.
De huiszwaluw komt in de noordelijke Geldersche Vallei veel minder voor
dan de boerenzwaluw. De huiszwaluw wordt uitsluitend broedend aangetroffen onder de daklijsten van gebouwen. De grootste aantallen werden
aangetroffen bij Kruishaar (21 paar), Groot Hell (19 paar) en Kieviet
(15 paar). Deze terreinen moeten tot de volgende landschapstypen worden gerekend: hoevenlandschap, voormalig heideveld en polderland. Het
meest opvallende punt dat uit de gegevens te voorschijn komt is, dat
de huiszwaluw zoveel minder algemeen is dan de boerenzwaluw. Het vermoeden bestaat dat dit samenhangt met het nestmateriaal dat de huiszwaluw gebruikt; dit bestaat namelijk uit een klei- en leemmengsel,
dat vooral op onverharde wegen en akkers verzameld wordt. Door de uitgevoerde cultuurtechnische werken is dit nestmateriaal op veel plaatsen
niet meer in 10ldoende mate aanwezig. De gebieden met het hoogste broedbestand zijn dan ook de terreinen, die nog het minst zijn aangetast.
In de Arkemheense polder worden de huiszwaluwen tijdens de trek veel
minder massaal waargenomen dan de boerenzwaluw.
248. Oeverzwaluw (riparia riparia)
In de noordelijke Geldersche Vallei regelmatige broedvogel.
De oeverzwaluw komt slechts in enkele kolonies in de noordelijke Geldersche Vallei voor. Zo werden kolonies aangetroffen ten noordoosten
van de 9mrand, de Koedijkerweg, Stoutenburg, plasje bij de Beerencamperweg en een grote kolonie bij het Zeumerse gat. Soms worden ook
enkele exemplaren gezien langs de Barneveldse beek. Vrij vaak hebben
we bij de oeverzwaluw te doen met tijdelijke kolonies, die gemaakt
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zijn aan de rand van afgravingen. Deze
het volgend seizoen verdwenen als de ｡ｦｧｲ｡ｾｩｮｧ
om er nestholen in te maken.

ｺｩｪｾ

dan een seizoen aanwezig en
ongeschikt is geworden

251. Boompieper (anthus trivialis)
In de noordelijke Geldersche Vallei

ｲ･ｧ ｬｭｾｴｩｧ･

broedvogel.

De boompieper komt als broedvogel in de noordelijke Geldersche Vallei
voor op heideterreinen, zoals in de omgeVilg van Kruishaar en Appel.
Op de Appelsche heide komt de grootste con entratie voor (10 paar).
Verder deden zich broedgevallen voor op de volgende terreinen: Koperweg, Roozendaal, Groot Ehrental, Erica, Gr ot Gerven, Hoef en Beekweg.
Het biotoop van de boompieper bestaat in ､ｾ
Vallei uit heideterreinen
met verspreide boomgroei, kaalslagen en ｯｰｾｮ
oudere bossen (bij voorkeur naaldbos). De ondergrond is bijna ｡ｬｴｾｪ､
begroeid met heide of mos.
De meeste terreinen waar de boompieper in ons studiegebied voorkomt
vormen een overgang tussen een gesloten en een open landschapstype.
Omdat deze terreinen nogal sterk aan veranderingen onderhevig zijn,
fluctueert ook het broedbestand van de boompieper nogal.

253. Graspieper (anthus pratensis)
In de noordelijke Geldersche Vallei

broedvogel.

ｲ･ｧ ｬｭｾｴｩｧ･

De graspieper bereikt zijn grootste ､ｩ｣ｨｴ ｾｩ､
in de polders langs het
Eem- en het Veluwemeer. De terreinen waar de grootste dichtheid werd
geconstateerd waren tweede Boeise beek (18 paar), Ark (17 paar) en
Wielse sluis (18 paar). Verder worden nog ｾｲ｡ｳｐｩ･ｰ ｲｳ
in het binnenland
aangetroffen, echter in veel minder grote ichtheden dan in de polders.
De graspieper vertoont een voorkeur voor enterreintype dat bestaat
uit vochtige weilanden met een ruige ｶ･ｧ ｴｾ ｩ･Ｎ
Vaak komen in het terrein enkele waterlopen voor. In het terrei dienen verder uitkijkposten in de vorm van paaltjes, hekken dan we graspollen, aanwezig te
zijn.

256. Witte kwikstaart (motacilla alba)
In de noordelijke Geldersche Vallei regelmatige broedvogel.
De witte kwikstaart ontbreekt in vrijwel geen enkel terreintype van de
Geldersche Vallei. De grootste concentrati s werden aangetroffen in de
volgende terreinen: Ark (7 paar), Beekhuis (7 paar), Groot Ehrental (11
paar), Kruishaar (9 paar) en Lange Slag (7 paar). Deze terreinen behoren tot de volgende landschapstypen: polde , hoevenlandschap en voormalig heideterrein. Uit deze gegevens blijkt dat de witte kwikstaart zijn
grootste dichtheid bereikt in een gebied m,t boerderijen, voorzien van
een behoorlijke erfbeplanting. In zachte winters is de witte kwikstaart
in enkele exemplaren het gehele jaar door waar te nemen. De doortrek
begint omstreeks augustus; in deze periode trekken in hoofdzaak de
eerstejaars vogels weg.

257. Grote

ｾ￫ｬ･

kwikstaart Ｈｾｯｴ｡｣ｩｬ ｡

I

I

cinerea)

In de noordelijke Geldersche Vallei twijfe a6htige broedvogel.
De grote gele kwikstaart is waargenomen op het landgoed Erica langs"de
oever van de Barneveldse beek (19 april 1970). Het "betrof hier een fouragerend mannetje. We veronderstellen èat het hier om een vortrekker "
ging.

[
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258. Gele kwikstaart (motacilla flava)
In de noordelijke Geldersche Vallei regelmatige broedvogel.
Het hoogste broedbestand van de gele kwikstaart wordt aangetroffen in
de Arkemheense polder (9 paar). Een enkele maal wordt de gele kwikstaart
op enkele andere terreinen in de Vallei waargenomen, zoals in de omgeving van de Barneveldse beek (Van Dijk, augustus 1971). De terreinen met
de beste bezetting aan gele kwikstaarten bestaan uit ruige, vrij vochtige weilanden met bij voorkeur grazend vee. Dit soort terreinen wordt
vooral in de Arkemheense polder aangetroffen. De gele kwikstaart heeft
behoefte aan uitkijkposten in zijn broedterrein. Hiervoor worden hekken,
riet- en grashalmen gebruikt.
De witte en gele kwikstaart komen in de Arkemheense polder in ongeveer hetzelfde biotoop Voor. De gele kwikstaart vertoont dan echter een
voorkeur voor de meer vochtige terreingedeelten.
265. Winterkoning (troglodytes troglodytes)
In de noordelijke Geldersche Vallei regelmatige broedvogel.
De winterkoning komt als broedvogel door de gehele Geldersche Vallei
voor. De gebieden met de laagste bezettingsgraad zijn de uitgesproken
open en boomloze weidegebieden, zoals de Arkemheense polder. Hier wordt
de winterkoning uitsluitend aangetroffen in de bosjes, die soms om de
boerderijen aanwezig zijn. De grootste dichtheden komen voor in terreinen met een sterk afwisselend karakter, zoals bijvoorbeeld Beekhuis en
Groot Ehrental.
Binnen deze terreinen legt de winterkoning een voorkeur aan de dag voor
de meer vochtige terreingedeelten, villawijken, houtwallen en erfbeplantingen. In ons gebied is de winterkoning standvogel. Soms treedt
in de winter een sterke toename van het aantal op; dit wordt vermoedelijk veroorzaakt door vogels uit noordelijker streken.
266. Heggemus (prunella modularis)
In de noordelijke Geldersche Vallei regelmatige broedvogel.
De heggemus komt vrijwel door de gehele Vallei als broedvogel voor.
Alleen ontbrekend in de uitgesproken open, boomloze weidegebieden, zoals de Arkemheense polder. In de volgende terreinen werden de meeste
heggemussen aangetroffen: Koperweg (10 paar), Hoevelaker bosch (11 paar),
Groot Gerven (15 paar) en Groot Ehrental (35 paar). Het hoogste broedbestand werd dis in een typisch hoevenlandschap aangetroffen. Dit terrein heeft dan ook door zijn afwisselend karakter, zowel wat betreft de
open en gesloten gedeelten, als verschillen in hoogte en vegetatie, een
uitgesproken aantrekkingskracht op heggemussen.
De heggemus blijft het gehele jaar in de omgeving van ｺｾｊｮ
broedgebied
rondzwerven. Evenals bij de winterkoning wordt het bestand in de winter
aangevuld met vogels uit noordelijker streken.
267. Grote lijster (turdus viscivorus)
In de noordelijke Geldersche Vallei regelmatige broedvogel.
De grote lijster komt vrij regelmatig verdeeld over de Vallei voor. Hij
ontbreekt alleen in de uitgesproken open en boomloze weidegebieden. Het
gemiddeld aantal exemplaren, dat per terrein werd aangetroffen is circa
drie. Het hoogste aantal grote lijsters werd aangetroffen in Beekhuis
(17 paar). Dit terrein is een deel van het hoevenlandschap, dat in het
stroomgebied van de Barneveldse beek is gelegen. Hieruit kunnen we con-
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cluderen, dat de voorkeur schijnt uit te gaan naar een terreintype met
houtwallen tussen de akkers en weiden.

I

269. Zanglijster (turdus philomelos)
In de noordelijke Geldersche Vallei

ｲ･ｧ ｬｭ｡ｾｩｧ･

broedvogel.

De zanglijster kan tot de vogels worden ger kend, die slechts op enkele
plaatsen in de Vallei ontbreken. De gebiede waar hij ontbreekt worden
gevormd door de polders langs het Eem- en het Veluwemeer. De hoogste
aantallen werden op de volgende terreinen waargenomen: Beekhuis (31 paar),
Erica (30 paar) en het Hoevelakener bosch (g7 paar). Deze terreinen kunnen tot de volgende landschapstypen worden gerekend: een hoevenlandschap
en een oude buitenplaats. Het zijn terreinen waar loofbos met een dichte
struiklaag en een bodembedekking van mos, gras en varens voorkomt.
275. Merel (turdus merula)
In de noordelijke Geldersche Vallei regelma ige broedvogel.
De merel behoort, evenals de zanglijster, tLt de vogels die alleen in
de open boomloze weidegebieden van de ｖ｡ｬ ･ｾ
ontbreekt. Overal elders
wordt hij in kleine tot zeer grote ｡ ｮｴ｡ｬ ･ｾ
aangetroffen. In tegenstelling tot de zanglijster is de merel een uit esproken cultuurvolger geworden. De grootste aantallen werden in de olgende terreinen aangetroffen: Hoevelankener bosch (44 paar), ｎｩｪｾ･ｲｫ
(42 paar), Beekhuis
(49 paar), Groot Ehrental (36 paar) en Erica (38 paar). Deze terreinen
kunnen tot de volgende landschapstypen ｷｯｲｾ･ｮ
gerekend: oude buitenplaats, hoevenlandschap en dorp. Het zijn ｾ･｢ｩ･､ ｮ
met iets oudere,
gemengde houtopstanden, waar tevens veel 0ïderhout voorkomt.
279. Tapuit (oenanthe oenanthe)
In de noordelijke Geldersche Vallei regelmatige broedvogel.
De tapuit is in de noordelijke Geldersche Vallei alleen in de volgende
terreinen broedend aangetroffen: Koperweg (1 paar) en Veldhuizen (2 paar).
Een mogelijk broedgeval heeft ｐｬ｡ ｴｳｧ･ｶｯｮ､ｾｬ
in de omgeving van de
Fliertsteeg. De terreinen waar de tapuit b oedend voorkomt zijn te omschrijve? als heide landschap grenzend aan ultuurland en een slagenlandschap. Verdere waarnemingen van de tapuit erden gedaan bij Groot Hell
(1 mei 1972) en Olden-Aller (19 september 1972). In deze beide terreinen zijn echter geen broedende tapuiten ｷ｡ｾｲｧ･ｮｯｭ･ｮＮ
281. Roodborsttapuit (saxicola torquata)
In de noordelijke Geldersche Vallei regelmatige broedvogel.
De roodborsttapuit is slechts op 1 plaats ｾｮ
de noordelijke Geldersche
Vallei broedend aangetroffen (bij de Lange Slag). Dit terrein is een
verarmd hoevenlandschap, bestaande uit vrij droge terreingedeelten met
wat struiken en verspreide boomgroei. De over het algemeen vrij vochtige Vallei is voor de roodborsttapuit niet ｾ･ｴ
meest ideale biotoop. We
hoeven ons er dan ook niet over te verwonderen dat hij slechts sporadisch voorkomt.
De roodborsttapuit trekt door langs het no rdelijke gedeelte van ons
telgebied. Op de lijn lopend van de Groeve beekse heide in de richting
Olden-Aller kunnen op goede trekdagen vrij regelmatig roodborsttapuiten
worden waargenomen. Een waarneming langs d zuiderveldweg van 2 exemplaren werd gedaan in april 1971 (De Leeuwen Van Dijk).

j
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283. Gekraagde roodstaart (phoenicurus phoenicurus)
In de noordelijke Geldersche Vallei regelmatige broedvogel.
De gekraagde roodstaart wordt in de geschikte terreinen in de Vallei altijd wel in één of meer exemplaren aangetroffen. De voorkeur gaat vooral uit naar de oude loofbossen, de randen van dennenbos (gemengd met loofｨｯｵｾ
en villawijken. In uitgesproken dennebossen ontbreekt de gekraagde
roodstaart vrijwel geheel. De grootste aantallen werden waargenomen in
Holkerveen (6 paar) en Achterhoek (6 paar). Soms kan de gekraagde roodstaart ook broedend worden aangetroffen in bomenrijen langs wegen, indien
deze bomen een redelijke omvang hebben bereikt. Dit is o.a. voorgekomen
langs de Koedijkerweg.
De gekraagde roodstaart komt tot october regelmatig voor, daarna is hij
binnen enkele dagen weggetrokken.
284. Zwarte roodstaart (phoenicus ochruros)
In de

ｮｾｯｲ､･ｬｩｪｫ･

Geldersche Vallei regelmatige broedvogel.

De zwarte roodstaart wordt in de noordelijke Geldersche Vallei hoofdzakelijk aangetroffen op de industrieterreinen en in wijken met veel huizen in aanbouw. Zo werden in de gemeente Putten op enkele huizen in
aanbouw twee paar broedend aangetroffen. Ook op het industrieterrein
in Nijkerk komt altijd een paartje voor. Hetzelfde is het geval op het
industrieterrein onder Voorthuizen.
Het biotoop van de zwarte roodstaart is als volgt te omschrijven: grote
stenen gebouwen, torens, muren, ruines, e.d.
286. Nachtegaal (luscinia megarhynchos)
In de noordelijke Geldersche Vallei regelmatige broedvogel.
De nachtegaal komt, in de terreinen waar hij wordt aangetroffen, meestal
slechts in enkele exemplaren voor. De gebieden waar nachtegalen werden
aangetroffen waren: Salentein (2 paar), Beekweg (2 paar), Groot Ehrental
(2 paar), Olden-Aller (1 paar), Oteler (1 paar), Hoef (1 paar), Erica
(6 paar), Beekhuis (2 paar) en Hoevelakener bosch ｾ paar). Verdere waarnemingen van de nachtegaal zijn gedaan in Appel (1 paar), langs de
Esvelder beek (1 paar), ten zuiden van de Koperweg (1 paar) en ten noorden ｶｾｮ
de Hogesteeg (1 paar).
Het biotoop van de nachtegaal bestaat hier uit vochtige bossen met een
dichte onderbegroeiing. Verder wordt in de betreffende terreinen een
sterke voorkeur gegeven aan de meer vochtige klei-achtige gedeelten,
waar bovendien water aanwezig is.
Oudere waarnemingen van de nachtegaal hebben betrekking op de volgende
terreinen: de Bunt en de Doelen (Misset, 1957), Breede Beek (Misset,
19567) en Salentein (Hanekamp, 5 paar, 1977).
289. Roodborst (erithacus rubecula)
In de noordelijke Geldersche Vallei regelmatige broedvogel.
De roodborst komt als broedvogel vrijwel door de gehele Vallei voor.
Hij ontbreekt alleen in de uitgesproken open weidegebieden, zoals deze
in de Arkemheense polder voorkomen. De grootste aantallen broedparen
werden in de volgende terreinen aangetroffen: Ahof (20 paar), Veldhuizen (20 paar), Roozendaal (20 paar), Groot Ehrental (26 paar) en
Erica (25 paar). Deze terreinen behoren tot de volgende landschapstypen: heide grenzend aan cultuurland, hoevenlandschap afgewisseld met
meerdere kleine heideveldjes en een hoevenlandschap. Binnen deze ter-
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reinen gaat de voorkeur van de roodborst dan weer uit naar de meer
vochtige en donkere bosachtige terreinen. In al deze terreinen is
echter steeds een behoorlijke ondergroei atnwezig en is de bodem humusachtig.
In de trektijd en in het winterhalfjaar wOfdt het roodborstenbestand
aangevuld met exemplaren afkomstig uit noo delijker streken. Er worden
dan over het algemeen veel meer roodborste waargenomen dan er in het
betreffende terrein broeden.
291. Sprinkhaanrietzanger (locustella naevia)
In de noordelijke Geldersche Vallei regelmatige broedvogel.
Broedende sprinkhaanrietzangers zijn aangetroffen in de Bunt en de
Doelen (Misset, 1957) en in de omgeving ｶ｡ｾ
de Barneveldse beek. Sprinkhaanrietzangers werden gesignaleerd in rietmoerasjes en een griend. Het
water mag de bodem niet bedekken en de begroeiing mag niet te dicht
worden, anders verlaten de sprinkhaanrietzàngers het gebied. Het verspreidingspatroon van de sprinkhaanrietzanger wordt dan ook zeer sterk
be1nvloed door het voorkomen van de geschikte biotoop.
Enkele waarnemingen van de sprinkhaanrietzanger werden gedaan in Erica
en wel op de volgende· data: 27 mei 1968 (1IexemPlaar), 2 juli 1968
(2 exemplaren) en 26 mei 1973 (een zingend mannetje).
295. Snor (locustella luscinoides)
In de noordelijke Geldersche Vallei regelmatige broedvogel.
De snor komt als broedvogel voor in de wielen in de Arkemheense polder.
Oudere wàarnemingen hadden betrekking op de volgende terreinen: de Bunt
en de Doelen (Misset, 1957).
De biotoop van de snor bestaat uit rietmoerasjes met ondiep water. De
snor bereikt in ons land ongeveer het noor?elijkste punt van zijn verspreiding, vandaar dat er ook weinig van dortrekkende snorren wordt
gemerkt.
296. Grote karekiet (acroceuhalus arundina eus)
In de noordelijke Geldersche Vallei min of meer regelmatige broedvogel.
De grote karekiet kwam als broedvogel voor in de volgende terreinen:
de Bunt en de Doelen (Misset, 1957). Verdere waarnemingen van de grote
karekiet werden gedaan bij de Schans gedurende het broedseizoen in 1971
en 1973.
297. Kleine karekiet (acrocephalus scirpaceus)
In de noordelijke Geldersche Vallei regelmatige broedvogel.
De kleine karekiet komt broedend op de volgende plaatsen in de Vallei
voor: Koperweg, Groot Ehrental, Westveld, Groot Bijlaar, Wielse Sluis.
De grootste concentraties werden aangetroffen bij de Koperweg (8 paar)
en Groot Ehrental (6 paar). Het is mogelij dat op betrekkelijk kleine
terreinen vrij grote aantallen kleine kare ieten voorkomen; bekend is
dit o.a. van gedeelten langs de oude spoor aan Amersfoort-Veenendaal.
De biotoop van de kleine karekiet wordt ho fdzakelijk gevonden in het
hoeven- en slagenlandschap. Met kleinere p assen, smalle sloten met
veel rietgroei. Over het algemeen neemt de kleine karekiet met betrekkelijk kleine rietvelden genoegen. Een enkele maal wordt ook gebroed
in moerasachtige bosjes waar geen of nauwe ijks riet is.
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298. Bosrietzanger (acrocephalus palustris)
In de noordelijke Geldersche Vallei regelmatige broedvogel.
De bosrietzanger werd op de volgende plaatsen broedend in de Vallei aangetroffen: Groot Stoutenburg, Kleine Barneveldse beek, Veldhuizen,
Holkerveen, Achterhoek, Ahof, Salentein, Westerveld, Groot Bijlaar en
Hoef. Het grootste aantal werd waargenomen in de omgeving van de Koperweg. Dit gebied is een typisch slagenlandschap. De biotoop van de bosrietzanger bestaat in deze terreinen uit wilgenbósjes en struikgewas,
meestal met een dichte onderbegroeiing. In sommige gevallen werd ook
in houtwallen gebroed. De terreinen werden als broedbiotoop aantrekkelijk als de kruidlaag gevormd werd door brandnetels, varens en bramen.
Uit de verkregen telgegevens uit ons studiegebied kunnen we constateren,
dat de bosrietzanger een vogel is van terreinen met eigenschappen van
een gradiënt.
300. Rietzanger (acrocephalus schoenobaenus)
In de noordelijke Geldersche Vallei regelmatige broedvogel.
De rietzanger werd in de Vallei op de volgende plaats broedend aangetroffen: 40 ha. Een oudere waarneming werd gedaan in 1958 in de Rietput bij
de Rassenbeek (6 à 7 zingende exemplaren, Braaksma). Verder worden regelmatig rietzangers waargenomen in de wielen van de Arkemheense polder.
In deze gevallen kon echter geen zekerheid over broeden verkregen worden.
In de terreinen waar de rietzanger werd aangetroffen was de biotoop als
volgt: een dichte oevervegetatie langs waterlopen, met meestal een smalle zone van riet of biezen. De rietzanger blijkt genoegen te nemen met
betrekkelijk kleine rietstroken.
Uit de gedane waarnemingen is gebleken, dat de verschillen in biotoop
tussen rietzanger, bosrietzanger en kleine karekiet niet duidelijk tot
uitdrukking komen.
In de trektijd wordt de rietzanger aangetroffen op plaatsen waar hij
niet tot broeden zal komen.
302. Spotvogel (hippolais icterina)
In de noordelijke Geldersche Vallei regelmatige broedvogel.
De spotvogel ontbreekt in vrijwel geen gebied van de noordelijke Geldersche Vallei. De enige terreinen waar weinig of geen spotvogels voorkomen worden gevormd door de boom- en struikloze poldergebieden langs
het Eem- en het Veluwemeer. Komt een spotvogel in deze gebieden tot
broeden, dan is dit in de erfbeplanting van sommige boerderijen. De
grootste aantallen spotvogels werden in de volgende terreinen aangetroffen: Ahof (14 paar), Koperweg (10 paar), Nijkerk (15 paar) en
Olden-Aller (14 paar). Deze terreinen behoren tot de volgende landschapstypen: slagenlandschap, hoevenlandschap en landgoed.
304. Zwartkop (sylvia stricapilla)
In de noordelijke Geldersche Vallei regelmatige broedvogel.
De zwartkop behoort tot de vogels, die vrijwel in de gehel noordelijke
Geldersche Vallei voorkomen. Een uitzondering wordt gevormd door de
open weidegebieden, zoals de Arkemheense polder. Het grootste aantal
zwartkopjes werd aangetroffen in de volgende terreinen: Beekhuis (22
paar), Groot Ehrental (24 paar) en Erica (11 paar).
De optimale biotopen van de zwartkop zijn de hoevenlandschappen en
kunnen als volgt worden omschreven: parkachtige terreinen met hoge

I
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bomen en struikgewas, gemengd bos met een ｾｮ､･ｲ｢･ｧｲｯ･ｩ ｮｧ
van struiken,
mits niet te dicht en verder bosjes langs ｾ･ｫ ｮＮ
Het zwartkopje is één van onze meest winte harde zangertjes. Zo werd
het zwartkopje nog waargenomen langs de ou e zeedijk in de omgeving van
Nijkerk eind december 1973 (Van Dijk).
306. Tuinfluiter (sylvia borin)
In de noordelijke Geldersche Vallei regelm tige broedvogel.
De tuinfluiter is een vogel, die behalve i uitgesproken open weidegebieden, door de gehele Vallei voorkomt. We kunnen stellen dat we hier
met een vogel te doen hebben die geen hoge eisen aan zijn biotoop stelt.
Het grootste aantal tuinfluiters werd waargenomen op Groot Ehrental
(50 paar). Hier is een specifiek hoevenlandschap.
Een beschrijving van alle terreingesteldheden waar de tuinfluiter werd
aangetroffen, zou de volgende punten bevatten: gemengd bos, naaldbos met
behoorlijke onderbegroeiing, houtwallen, e c. De enige gemeenschappelijke factor is de aanwezigheid van voldoe de dicht struikgewas.
Vergelijken we de biotoop van het zwartkop e met die van de tuinfluiter, dan blijken er veel overeenkomsten te zijn. Het enige verschil
schijnt te zijn, dat de tuinfluiter een di htere dekking wil hebben dan
het zwartkopje en dat de tuinfluiter iets rogere terreinen verkiest dan
het zwartkopje.
307. Grasmus (sylvia communis)
In de noordelijke Geldersche Vallei regelmltige broedvogel.
De grasmus ontbreekt geheel in de weidegeb eden van de Vallei. Verder
komt hij onregelmatig verspreid over de Geldersche Vallei voor. De
grootste aantallen werden aangetroffen in Roozendaal (8 paar) en Groot
Ehrental (10 paar). Deze terreinen behoren tot de volgende landschapstypen: hoevenlandschap met wat heideveldjes ertussen en hoevenlandschap.
De verspreiding blijkt verder in ons stUdij,gebied sterk afhankelijk te
zijn van het voorkomen van laag doornig st uikgewas. Dit struikgewas
wordt als nestplaats gebruikt. In de nabij eid gelegen open terrein speelt
een belangrijke rol bij de balts.
Een vergelijking tussen het broedbestand v n vroeger en nu is moeilijk
te maken, omdat concrete gegevens ontbrekei. Er valt echter niet aan de
indruk te ontkomen, dat de grasmus de afgeiopen jaren hard in aantal is
achteruit gegaan.
308. Braamsluiper (sylvia curruca)
In de noordelijke Geldersche Vallei regelmatige broedvogel.
De braamsluiper komt als broedvogel in de volgende terreinen voor:
Erica (1 paar), Groot Bijlaar (7 paar), Olden-Aller (1 paar), Holkerveen (1 paar), Lange Slag (1 paar), Roozendaal (1 paar), Hoevelakener
bosch (1 paar), Beekhuis (2 paar), Schaffefaarse bos (1 paar) en
Oteler (7 paar). Het grodste aantal werd atngetroffen in Groot Ehrental
(6 paar). De optimale biotoop van de braamfluiper is in de Vallei dus
te vinden in een uitgesproken hoevenlandsc apo Binnen dit terrein moet
de terreingesteldheid als volgt zijn: alle lei dichte struikvegetaties
in open loof- en naaldbos, dichte erfbeplahtingen, grote complexen
braamstruiken en meidoornhagen.

I
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311. Fitis (phylloscopus trochilus)
In de noordelijke Geldersche Vallei regelmatige broedvogel.
We kunnën stellen dat de fitis in de noordelijke Geldersche Vallei alleen
in die gebieden ontbreekt, welke uitsluitend uit weide, heide of water
bestaan, Zodra in een terrein maar enige opslag aanwezig is, komt ook
de fitis er voor. In de Vallei kan de fitis in de volgende terreinomstandigheden worden aangetroffen: lichte loofbossen met een kruid- en een
struiklaag en bomenrijen langs wegen, houtwallen, etc. In al deze terreinen moet echter wel enige onderbegroeiing aanwezig zijn.
De grootste dichtheid bereikt de fitis in sterk verbrokkelde terreinen.
Door deze terreingesteldheid wordt de schijnbare afstand tussen de verschillende broedterritoria verkleind. Voorbeelden hiervan kunnen we aantreffen bij Hoef, Veldhuizen en Appelsche heide.
313. Tjiftjaf (phylloscopus collybita)
In de noordelijke Geldersche Vallei regelmatige broedvogel.
De tjiftjaf komt, evenals de fitis, in vrijwel de gehele noordelijke Geldersche Vallei voor. Ge bieden waar geen boomgroei is, worden door de
tjiftjaf gemeden.
De biotoop van de tjiftjaf wordt in de Vallei gevormd door: loof- en
naaldbossen, houtwallen, bomenrijen langs wegen, etc. De terreinen
waar fitis en tjiftjaf voorkomen vertonen een sterke overeenkomst. Uit
de verkregen waarnemingen valt te concluderen, dat de voorkeur van de
tjiftjaf naar gebieden met een hogere boomgroei uitgaat. De optimale
tjiftjafbiotoop is wat droger dan die van de fitid en bovendien neemt
de tjiftjaf met veel lichtere onderbegroeiing genoegen. In de meeste
gevallen zijn het maar graduele verschillen.
314. Fluiter (phylloscopus sibilatrix)
In de noordelijke Geldersche Vallei regelmatige broedvogel.
De fluiter komt als broedvogel in de volgende terreinen voor: Hoevelakener bosch, Erica, Beekhuis, Salentein en omgeving Norden. In al de genoemde terreinen bestond het terrein uit hoog opgaand beuken- of eikenbos, een enkele maal werd ook broeden geconstateerd in naaldbos gemengd
met jonge beuken. Dit laatste was het geval bij Norden. De bodembegroeiing bestond uit mos en/of gras, gemengd met varens en/of bramen.
Het aantal broedende fluiters kan van jaar tot jaar sterk verschillen.
Voorbeelden hiervan zijn te vinden in de volgende terreinen: Norden 3
paar in 1973 en 1 paar in 1974. Hetzelfde verschijnsel heeft zich in
het Hoevelakener bosch voorgedaan. Een verklaring voor deze schommelingen kon niet worden gevonden.
Tijdens de voorjaarstrek kunnen fluiters in terreinen aangetroffen worden waar zij nooit zullen broeden. In deze periode zijn zang- en baltsvluchten waargenomen.
319. Goudhaantje (regulus regulus)
In de noordelijke Geldersche Vallei regelmatige broedvogel.
Het goudhaantje is wat zijn voorkomen in de noordelijke Geldersche Vallei betreft, beperkt tot de volgende terreinen: Appelsche heide (4 paar),
Ahof (2 paar), Roozendaal (2 paar), Hoevelakener bosch (1 paar), Groot
Gerven (11 paar), Westerveld (1 paar), Emelaar (1 paar), Schaffelaarse
bos (6 paar), Groot Ehrental (2 paar), Erica (2 paar). Deze terreinen
behoren tot de volgende landschapstypen: Oude buitenplaats, heideveld,
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hoevenlandschap. Dit zijn dan ook typisch de gebieden waar nog hoogstammig naaldbos voorkomt. Binnen deze terreinen gaat de voorkeur van
het goudhaantje uit naar de volgende ｢ｯ ｭｳｯｾｲｴ･ｮＺ
dichte sparren en
tsuga's.

320. Vuurgoudhaantje (regulus ignicapillus)
In de noordelijke Geldersche Vallei vermoed lijke broedvogel.
Het vuurgoudhaantje is slechts op twee plaa sen in de noordelijke Geldersche Vallei waargenomen. Het betrof hier de volgende terreinen:
Beekhuis (3 paar) en Groot Ehrental (1 paar. De waarnemingen vonden
plaats in de maanden april/mei.
De biotoop van het vuurgoudhaantje is als vplgt te karakteriseren:
loofhout met coniferen ertussendoor.
In de trektijd kunnen vaker groepjes vuurgo dhaantjes worden waargenomen. Een groep bestaande uit ca. 7 exemplarrn werd gezien in het bosgebied langs de beekweg in december 1970 Ｈｖｾｮ
Dijk).
De mogelijkheid van broedgevallen moet niet uitgesloten worden geacht.

321. Grauwe ｶｬｩ･ｾｮ｡ ･ｲ

(muscicopa

ｳｴｲｩ｡ ｾＩ

In de noordelijke Geldersche Vallei regelmaóige broedvogel.
De grauwe vliegenvanger wordt vrijwel in de gehele Vallei aangetroffen.
Een uitzondering hierop vormen de boomloze ｾ･ｩ､･ｧ ｢ｩ･､ ｮＮ
Het grootstè
aantal werd waargenomen in de volgende terreinen: Beekhuis (9 paar),
Groot Ehrental (6 paar), Lange Slag (7 paar), Ahof (7 paar), OldenAller (8 paar). Deze terreinen kunnen tot ｾ･
volgende landschapstypen
worden gerekend: landgoed en ｨｯ･ｶ ｮｬ｡ｮ､ｳ｣ｨｾｰＮ
We kunnen dus stellen dat
de grootste concentraties voorkomen in gebieden met boerenerven, schuren
en bosjes; in het algemeen si een wat rommelig terrein uitermate geschikt
voor de grauwe vliegenvanger.
ｾＲ Ｎ

Bonte ｶｬｩ･ｾ ｮｶ｡ ｾ･ｲ

(ficedula hypoleuca)

In de noordelijke Geldersche Vallei

broedvogel.

ｲ･ｧ ｬｭｾｴｩｧ･

De bonte vliegenvanger komt in de volgende terreinen van de Vallei tot
broeden: Salentein (2 paar), Schaffelaarse bos (7 paar) en Beekhuis
(1 paar). Het is niet uitgesloten, dat ook in de omgeving van Groot
Bijlaar bonte vliegenvangers gebroed hebbe9' Er bestaat hier echter
geen zekerheid over. De terreinen waar de ｾｯｮｴ･
vliegenvanger broedt,
behoren tot de volgende landschapstypen: ｬｾｮ､ｧｯ･､ ｲ･ｮ
en hoevenlandschap. Het grote aantal broedparen in het Schaffelaarse bos wordt vermoedelijk veroorzaakt door de vele nestkastjes in dit terrein.

325. Koolmees (parus major)
In de noordelijke Geldersche Vallei regelm tige broedvogel.
De koolmees komt in de gehele Vallei voor. Hij ontbreekt alleen in
terreinen zonder boomgroei, bijvoorbeelde de Arkemheense polder. Het
broedbestand van de koolmees wordt sterk belnvloed door het voorkomen
van natuurlijke of kunstmatige nestholen. iet grootste aantal koolmezen werd in de volgende terreinen waar ge no en: Hoevelakener bosch (31
ＬＩｾ｡ｰ
Groot Gerven (20 paar) en het Schaff laarse bos (21 paar). Deze
landschappen worden tot de volgende typen erekend: een hoevenlandschap
en landgoederen. Koolmezen komen voor in open bosrijke terreinen met
een goed ontwikkelde struiklaag. De koolme s blijft dikwijls in de winter in zijn geboortegebied rondzwerven. De hier overwinterende koolmezen uit noordelijker streken zijn hoofdzak lijk jonge exemplaren.
.

I

.
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326. Pimpelmees (parus caeruleus)
In de noordelijke Geldersche Vallei regelmatige broedvogel.
De pimpelmees en de koolmees hebben ongeveer hetzelfde verspreidingsgebied. De pimpelmees ontbreekt dus evenals de koolmees in gebieden met
onvoldoende boomgroei. In de meeste terreinen is de verhouding tussen
koolmees en pimpelmees ca. 3 op 1. In de bosachtige terreinen komen in
verhouding meer pimpelmezen voor. Het grootste aantal pimpelmezen werd
aangetroffen in Beekhuis. "Dit ｾ Ｚ ･ｩｮ
is een typisch hoevenlandschap in
het stroomgebied van de Barneveldse beek. Hier wordt de pimpelmees aangetroffen in de aanwezige bosjes en zelfs in bomenrijen langs de wegen.
Zowel pimpelmees als koolmees komen veelvuldig voor in de cultuurlandschappen. In deze terreinen treedt soortconcurrentie op.
328. Zwarte mees (parus ater)
In de noordelijke Geldersche Vallei regelmatige broedvogel.
De zwarte mees komt in de noordelijke Geldersche Vallei in de volgende
terreinen broedend voor: Hoef (2 paar), Beekweg (2 paar), Keizerswoert
(2 paar), Groot Bijlaar (1 paar), Schaffelaarse bos (1 paar), Erica
(1 paar) en Appelsche heide (3 paar). In al deze terreinen komt de
zwarte mees in naaldbos dat afgewisseld wordt met iets loofhout, voor.
In zuiver dennebos is de dichtheid veel minder.
329. Kuifmees (parus cristatus)
In de noordelijke Geldersche Vallei regelmatige broedvogel.
Er bestaat een sterke overeenkomst wat betreft biotoopkeuze tussen
kuifmees en zwarte mees. Uit de verkregen inventarisatiegegevens valt
te concluderen dat de kuifmees naar iets drogere terreingedeelten neigt.
De kuifmees is in de volgende terreinen aangetroffen: Groot Gerven (4
paar), Westerveld (2 paar), Schaffelaarse bos (1 paar), Hoef (1 paar),
Beekweg (1 paar), Keizerswoert (1 paar), Beekhuis (2 paar), Erica (1
paar), Ahof (1 paar), Koperweg (1 paar) en Roozendaal (1 paar).
In de volgende terreinen blijken kuifmezen wel, maar zwarte mezen niet
voor te komen: Ahof, Koperweg, Roozendaal, Beekhuis en Westerveld.
De biotoop van de kuifmees wordt in ons studiegebied gevonden in de
volgende landschappen: hoevenlandschap, landgoed en slagenlandschap.
Het gemeenschappelijke kenmerk van deze terreinen is de aanwezigheid
van dennenbos.
330. Glanskopmees (parus palustris)
In de noordelijke Geldersche Vallei regelmatige broedvogel.
De glanskopmees is in de volgende terreinen broedend aangetroffen:
Salentein (4 paar), Schaffelaarse bos (1 paar), Beekweg (1 paar),
Keizerswoert (1 paar), Vanenburg (1 paar), Beekhuis (2 paar), Appelsche
heide (2 paar) en Hoevelakener bos (1 paar).
De verspreiding van de glanskoprnees wordt door de volgende terreingesteldheid bepaald: gemengd loofbos met een dichte onderbegroeiing van
struikgewas. De bomen in de terreinen waar de glanskop wordt aangetroffen moeten echter wel voldoende zwaar zijn. Dit blijkt ook uit het
voorkomen op de in de Vallei gelegen landgoederen.
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331. Matkopmees (parus montanus)
In de noordelijke Geldersche Vallei regelmatige broedvogel.
De matkopmees kan in vrijwel de gehele ｮｯｏｲｾ･ｬｩｪｫ･
Vallei worden aangetroffen. Alleen de open weidegebieden zonde boom- of struikgroei worden gemeden. De grootste aantallen werden i de volgende terreinen aangetroffen: Erica (7 paar), en Koperweg (7 ｾ ｡ ｲ Ｉ Ｎ
Dit zijn respectievelijk een hoeven- en een slagenlandschap. 1 deze terreinen komen wat
oudere bossen met enige onderbegroeiing voo • De voorkeur gaat vooral
naar de wat vochtiger bosgedeelten uit. In deze terreinen wordt vaak
met een minimale boomgroei genoegen ｧ･ｮｯｭ･ｾＮ
In tegenstelling tot de
glanskopmees vindt de matkopmees in de Geldersche Vallei veel terreinen
die als broedgebied geschikt zijn. Dit ｶ･ｲｫｾ｡ ｲｴ
zijn veel groter verspreiding.

332. Staartmees (aegithalos caudatus)
In de noordelijke Geldersche Vallei

ｲ･ｧ ｬｭｾｴｩｧ･

broedvogel.

De staartmees ontbreekt in de open en boom4oze terreingedeelten van de
Geldersche Vallei. De grootste dichtheden ｾ｡ｮ
de staartmees kwam in
Beekhuis (7 paar) voor. In de terreinen wa r de staartmees voorkomt
is gemengd bis met een onderbegroeiing van vrij hoog struikgewas aanwezig. Dit type terrein werd vooral aangetroffen in het zogenaamde
hoevenlandschap.

335. Boomklever (sitta europeae)
In de noordelijke Geldersche Vallei regelmjtige broedvogel.
De boomklever is sterk gebonden aan de in e Vallei voorkomende loofbossen, speciaal de bossen met eiken en be ken. Het is te begrijpen dat
de boomklever in de noordelijke Geldersche Vallei een sporadische gast
is. De boomklever werd in de volgende terreinen broedend aangetroffen:
Beekhuis, Schaffelaarse bos, Groot HelI, ｗｾｴ
Hagensteeg, Renselaar,
Klein Boeien, Groot Gerven en Hessenweg. De terreinen waar de boomklever voorkomt behoren tot de volgende ｬ｡ｾ､ｳ｣ｨ｡ｰｳｴｹｰ･ｮＺ
landgoederen
en hoevenlandschap met voldoende bos er in.!

337. Boomkruiper (certhia brachydactyla)
In de noordelijke Geldersche Vallei regelmetige broedvogel.
Het verspreidingspatroon van de ｢ｯ ｭｫｲｵｩｰ･ｾ
lijkt iets op dat van de
boomklever. Hij komt in de noordelijke Geléersche Vallei echter algemener voor. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de boomkruiper minder
hoge eisen aan zijn biotoop stelt dan de bomklever. In sommige gevallen
wordt al met enkele eiken langs een weg ge oegen genomen. De grootste
dichtheden van de boomkruiper en boomkleve komen echter wel ongeveer
in dezelfde terreinen voor. Het grootste aantal boomkruipers werd aangetroffen in Beekhuis (12 paar). Dit terrein is te omschrijven als een
typisch hoevenlandschap.

339. Geelgors (emberiza citrinella)
In de noordelijke Geldersche Vallei regelm tige broedvogel.
De geelgors komt vrij regelmatig verdeeld over de hogere delen van de
Vallei voor. Hij ontbreekt in de laag gelegen weidegebieden. De geelgors werd broedend aangetroffen in de volgende terreinen:
Kruishaar, Appelsche heide, Ahof, Koperweg Roozendaal, Westerveld,

.

-41-

etc. De grootste aantallen kwamen voor in Veldhuizen (5 paar), Groot
Gerven (8 paar) en Groot Bijlaar (5 paar). Deze terreinen behoren tot
de volgende landschapstypen: heidelandschap grenzend aan cultuurland en
hoevenlandschap met bos-, weide- en akkerland. Hij wordt in deze terreinen vooral waargenomen aan de randen van de bossages en de houtwallen.
In het winterseizoen worden geelgorzen vooral aangetroffen op heideen onkruidterreinen. Meestal zijn dit vrij grote groepen.
351. Rietgors (emberiza schoeniclus)
In de noordelijke Geldersche Vallei regelmatige broedvogel.
De rietgors komt voor in natte en moerassige delen van de Geldersche
Vallei. We treffen hem aan langs de kust van het Eem- en het Veluwerneer, in de wielen van de Arkemheense polder. Verder is hij aan te
treffen in rietkragen langs sloten en plassen en in de oevervegetatie
van soms vrij kleine moerasbosjes. De rietgors kwam broedend in de
volgende terreinen voor: Appelsche heide, Koperweg, Ark, Wielse sluis,
Groot Ehrental, Erica en 40 ha. Het grootste aantal werd aangetroffen
in 40 ha. (7 paar).
De rietgors en de geelgors vullen elkaar aan in de Geldersche Vallei.
De geelgors neemt de hoger gelegen terreingedeelten in beslag, de rietgors de lager gelegen gedeelten. Door de toenemende ontwatering neemt
de rietgorzenbiotoop steeds verder af. In de drogci wordende terreinen
neemt de geelgors de plaats in van de rietgors.
In het winterseizoen gaat de rietgors evenals de geelgors zwerven en
kan dan in allerlei terreinen worden waargenomen: vooralonkruidvelden,
heide, rietkragen, etc.
356. Appelvink (coccothraustus coccothraustus)
In de noordelijke Geldersche Vallei regelmatige broedvogel.
De appelvink komt als broedvogel in de volgende gebieden voor: Erica,
Groot Bijlaar en Beekhuis (13-4-1975, ten zuidwesten van de beek).
De appelvink is een uitermate moeilijk te inventariseren vogel. Alleen
vroeg in het voorjaar kan hij goed worden waargenomen; verder in het
jaar is zijn gedrag bijzonder onopvallend. We moeten de mogelijkheid
dan ook niet uitsluiten dat enkele broedgevallen over het hoofd zijn
gezien.
De beste biotoop voor de appelvink is te vinden in boomgaarden en op
landgoederen met hoog opgaand geboomte van eiken en/of haagbeuken.
In de winter leiden de appelvinken een zwervend bestaan; ze komen dan
soms ook op de voederplaatsen bij woonhuizen.
357. Groenling (chloris chloris)
In de noordelijke Geldersche Vallei regelmatige broedvogel.
De groenling wordt in de voor hem geschikte biotoop altijd in één of
meer paren aagetroffen. In het betreffende terrein moeten dan wel enige
coniferen voorkomen. Dit laatste houdt verband met de nestbouw en de
zang. Uit de gedane tellingen is komen vast te staan dat de grootste
aantallen in de parkachtige landschappen worden waargenomen. In de uitgesproken weidegebieden beperkt de groenling zich tot enkele boerenerven, indien daar tenminste coniferen voorkomen. Dit was o.a. het
geval in het telgebied Kieviet.
In de nazomer concentreren de groenlingen zich in de terreingedeelten
waar veel botteldragende rozen zijn. In de winter fourageert de groenling graag op allerlei onkruidterreinen; ook komt hij dan regelmatig
voor langs de dijk van de Arkemheense polder.
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360. Kneu (carduelis cannabina)
In de noordelijke Geldersche Vallei regelm,tige broedvogel.
De knue kan vrijwel steeds in één of meer 'roedparen in de Vallei worden
aangetroffen. De grootste dichtheden worde waargenomen op de overgangen
in het terrein, zoals bijvoorbeeld in de ｯｾｧ･ｶｩｮｧ
van de Fliertsteeg
(10 paar). Zelfs in het weidegebied in de Qmgeving van Vanenburg wordt
de kneu nog in exkele exemplaren aan g etrof en i dit is hier het geval in
de omtrek van boerenerven. De fliertsteeg aar het grootste aantal werd
aangetroffen, behoort tot het type van een verarmd slagenlandschap.
De kneu kan als een typische cultuurvolger worden beschouwd, die echter
op een redelijke afstand van de bebouwing lijft.
In de winter worden in ons studiegebied ho gst zelden kneuen aangetroffen. Alleen in de trektijd worden soms vee kneuen langs de kust van
het Eem- en het Veluwe me er gezien.

1

365. Goudvink (pyrrhula pyrrhula)
In de noordelijke Geldersche Vallei regelmatige broedvogel.
De goudvink is in het noordelijke deel van de Geldersche Vallei broedend in de volgende terreinen aangetroffen Erica (4 paar), Beekhuis
(7 paar), Groot Ehrental (2 paar), Groot G rven (1 paar), Westerveld
(2 paar), Groot Bijlaar (1 paar), Schaffel arse bos (1 paar). De terreinen waar de goudvink voorkomt behoren tot e volgende landschapstypen:
landgoed, hoevenlandschap en heidelandSCha!, al of niet afgewisseld met
cultuurland. In al deze terreinen komen we naaldbomen voor.
Oudere waarnemingen van de goudvink betref en: Salentein (Hanekamp, '70)
en het Hoevelakener bosch (Hanekamp en Sch mmel, 1967).
371. Vink (fringilla coelebs)
In de noordelijke Geldersche Vallei regelmatige broedvogel.
De vink ontbreekt als broedvogel alleen in
weidegebieden van de Vallei. We kunnen hem
op boerenerven met voldoende ･ｲｦ｢･ｐｬ｡ｮｴｩｮｧｾ
en boomgroei, bossages, houtwallen etc. Ui
valt te constateren dat hoe gevariëerder h
het vinkenbestand is. De grootste ､ｩ｣ｨｴ ･､ｾｮ
Ahof (28 paar) en Beekhuis (29 paar). Dit
De vink is een typische cultuurvolger, voo
dat rondom villadorpen is ontstaan.

de uitgesproken kale en open
als broedvogel aantreffen
heideveldjes met struiken
de verkregen telgegevens
t terrein is, deste hoger
werden geconstateerd op
ijn beide hoevenlandschappen.
al door het parklandschap

373. Huismus (passer domesticus)
In de noordelijke Geldersche Vallei regelmatige broedvogel.
De huismus ontbreekt in vrijwel geen enkel terreintype dat in de Vallei
voorkomt. De enige gebieden waar de dichtheid opvallend laag is, zijn
de gebieden waar geen of nauwelijks bebouwing voorkomt. Dit zijn dus de
grotere bos- en heidecomplexen en de uitgeFtrekte weideterreinen. In
al deze terreinen komt de huismus alleen lor bij de daar aanwezige
gebouwen. Uit onderzoekingen is gebleken d t ook in nieuwbouwwijken
met veel flats het bestand van de huismus elatief vrij laag is. Dit
wordt veroorzaakt door het ontbreken van
schikte nestgelegenheid door
de moderne bouwwijze.
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374. Ringmus (passer montanus)
In de noordelijke Geldersche Vallei regelm tige broedvogel.
De ringmus is een vogel, die in alle min 0 meer open terreinen kan worden aangetroffen. In het weide- en bouwland ebied liggen de broedterritoria vooral bij schuren, boerderijen, tak bossen, etc. Waar hij in
bosrijke terreinen voorkomt. maakt hij van atuurlijke holtes gebruik
als nestgelegenheid.
De biotoop van de ringmus bestaat in de Va ei uit open boomrijke gebieden, bomenrijen langs wegen en boerderijen.

377. Spreeuw (sturnus vulgaris)
In de noordelijke Geldersche Vallei regelm tige broedvogel.
De spreeuw is een broedvogel van de gehele F,0ordelijke Geldersche Vallei.
Alleen in de Arkemheense polder ontbreekt ｾｩｪ
als broedvogel, door het
ontbreken van geschikte broedgelegenheid. Is er grasterreintjes met
wat bomen en nestgelegenheid aanwezig zijn, komt de spreeuw als broedvogel voor. In drogere terreinen zoals bos en heide ligt het broedbestand veel lager. Dit wordt veroorzaakt do
het minder voorkomen van
de grasveldjes, die voor het voedselzoeken oodzakelijk zijn. In de omgeving van het broedterritorium is de aanwe/zigheid van water een vereiste.

379. Wielewaal (oriolus oriolus)
In de noordelijke Geldersche Vallei

ｲ･ｧ ｬｭｾｴｩｧ･

broedvogel.

De verspreidingskaart laat zien dat er enkele gebieden zijn waar de wielewaal in relatief hoge dichtheden voorkomt: het Barneveldse bekengebied,
de ｯｭｧ･ｾｩｮｧ
van Appel, Driedorp en Zwartebroek, het beekdalengebied
tussen Groot Gerven en Olden-Aller.
Verder komt de wielewaal op alle in het ge ied gelegen landgoederen voor:
Stoutenburg, Schaffelaar, Hoevelaken, Olde -Aller, Salentein en Bijstein.
De soort blijkt alleen voor te komen in ri ke, afwisselende landschappen,
waarin veel loofhout voorkomt. De op de ka rt aangegeven territoria komen zowel voor in hoog opgaand eikenhout a s in laag moerasbos, dat
voornamelijk uit elzen bestaat.
381. Zwarte kraai (corvus corone)
In de noordelijke Geldersche Vallei regelm tige broedvogel.
De zwarte kraai ontbreekt in de noordelijk Geldersche Vallei vrijwel
geheel in de polders langs het Eem- en het Veluwemeer. Ze wordt hier
slechts op enkele plaatsen aangetroffen. Verder ontbreekt de zwarte kraai
in de bebouwde kommen en in de gevariëerde terreinen zoals Koperweg, Ahof
en Hoef. In de noordelijke Vallei is de kraai een broedvogel van afgelegen bosjes, houtwallen en andere boomgroepen. Het aantal is gemiddeld
3 per terrein. Uit de verkregen inventaristiegegeVens zou zijn te concluderen dat de zwarte kraai een broedvoge is van streken waar betrekkelijk uitgestrekte rijke voedselgebieden
enzen aan boomgroepen. Zo
is het opvallend dat zij in de gebieden ｧｲｾｮｚ･ｮ､
aan de Arkemheense
polder vrij veel voorkomen (bijvoorbeeld A hterhoek 3 paar, Kieviet 2
paar, Olden-Aller 2 paar). Verder is het 0 s opgevallen dat kraaien
zich nogal schuw gedragen; dit wordt vermo,delijk veroorzaakt door de
vervolging waaraan zij bloot staan. Het ontbreken op de Appelsche heide
zou hierdoor verklaard kunnen worden.
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383. Kauw (corvus monedula)
In de noordelijke Geldersche Vallei regelmatige broedvogel.
De grootste aantallen kauwtjes werden aangetroffen op de volgende terreinen: Hoevelakener bosch (16 paar), Groot Gerven (12 paar), Salentein
(18 paar), Schaffelaarse bos (30 paar), Olden-Aller (13 paar) en Nijkerk
(12 paar). Het kauwtje komt in de volgende biotopen als broedvogel voor:
gebieden met betrekkelijk zwaar geboomte, zoals voorkomend op landgoederen en rond oude boerderijen. In deze terreinen worden holle bomen
(beuken) als nestplaats gebruikt. Andere gunstige broedgelegenheden worden gevonden onder daken en in schoorstenen.
Het kauwtje ontbreekt vrijwel geheel in gebieden met elzenbosjes en verspreide boerderijen (zoals Holkerveen, Lange Slag, Koperweg en Veldhuizen).
Over het algemeen gedraagt het kauwtje zich nogal luidruchtig in zijn
broedgebied; dit zou erop kunnen wijzen dat zij minder vervolgd worden
dan zwarte kraaien.
384. Ekster (pica pica)
In de noordelijke Geldersche Vallei regelmatige broedvogel.
De ekster komt vrij regelmatig in de noordelijke Geldersche Vallei voor.
Hij ontbreekt alleen in de open boomloze weidegebieden, zoals bijvoorbeeld Arkemheen of de bebouwde kommen, zoals bijv. Nijkerk.
In de Vallei komt de ekster in de volgende biotopen voor: houtwallen,
bosjes met hoge bomen in weidegebieden, soms schotwilgen om boerderijen,
landgoederen, etc.
De grootste dichtheden komen voor op plaatsen waar bossages grenzen aan
open terreingedeelten, zoals Hoef (3 paar), Olden-Aller (3 paar) en het
Schaffelaarse bos (3 paar). Verder zijn terreinen in het stroomgebied
van beken erg in trek zoals: Beekweg (3 paar), Beekhuis (2 paar), Groot
HelI (5 paar) en Zwarte broek (3 paar).
Uit de verkregen gegevens blijkt dat de zwarte kraai en de ekster zich
beide aangetrokken voelen tot dezelfde terreinen, zoals de randgebieden
van de Arkemheense polder. Dit houdt verband met het feit dat dit rijke
voedselgebieden zijn.
386. Vlaamse gaai (garrulus glandarius)
In de noordelijke Geldersche Vallei regelmatige broedvogel.
De vlaamse gaai ontbreekt in de open weidegebieden. De grootste dichtheden kwamen voor in Veldhuizen (5 paar), Roozendaal (5 paar), Beekweg
(5 paar) en Groot Gerven (8 paar).
De biotoop in de Vallei wordt gevormd door gemengde bossen en naaldhoutaanplantingen. Er wordt alleen in opgaand geboomte gebroed, waar een
uitstekende dekking aanwezig is. De vlaamse gaai gedraagt zich tijdens
het broeden zeer onopvallend. Er moet dan ook rekening mee worden gehouden, dat in verschillende terreinen ondertelling heeft plaatsgevonden.
De vlaamse gaai staat aan sterke vervolging bloot.
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Broedvogeltellingen in de Gelderse Vallei
1'. III'IWNDSI:,

Dicht tegen

lil'

(Ó.

IJIRKSI:, 1'. IJl: (öRI\AI'I'.

oustelijke uitloper viln de

Randstad ligt hel nlx.nlelijk "cel V:III ,IlGelderse Vallei. Hel gehk" i, 1:1I"IM:h"l'l'elijk nog gaaf: de stedelijke uithreiding

ｩｾ

beperkt gehleven tOl de h'''I'':III<le klei"e
marktdorpen als Barneveld en Nijkerk. 1\1leen in het noordelijke kleiweidclantlschal' i.,
een nieuwe snclwcl!. aangelegd, ｅｬ｣Ｎｲｾ
hedt
het wcgcnpatrool1 in 50

ｪｾｬｩ ｲ

nauwelijks wij-

zigingen ondergaan. Slechts hel wegdek is

w.

I.OODE.

lJlrcdllse deel al gcïllvcntarisl'cn.1 is (2), stelden wij ons tul taak zuvccl als mogelijk.
lIauwkt'llI i)ll' tellingelI tc vl'rrichten in het
､･ｩｨ｣ｾ
dat lip.t llh.-.cn th..· l.a:tksc Duiker.
I-Iuevelakcn. Barneveld en I>ultcn Hig. I).
Oe Yrc.lag rees welke lIlethode hiervoor gehruikt zuu moeten wonjen. Voor zuver ons
IX'kcnd l.ijll er nug niet cenier systematische
vugcltcllingcn in het duor ons te ｾ｣ｳｩｲ｡ｴｮ･ｶ ｩ
fen gebied verricht. Aansluiting bij littera-

behalve bosscn, weiden en akkers nog halfnatuurlijke landschappen als heiden en

lUur die helrekking heeft op inventarisaties
ciders in Nederland is nauwelijks mogelijk.
De vroege Avifauna's voor heel Nederland,
7.Oals die van Sehlegel (3) en van Snouekaert
van Sehauburg (4), benevens de latere, zoals

schraallanden voorkomen, die in Nederland

O.a. die van Haverschmidt (6), gebruiken

thans zeldzaam zijn. Het gebied heeft geleidelijke overgangen van hoge droge gronden
op de stuwwallen naar lage vochtige gronden
in de Vallei. Voorts vindt men in de Vallei

termen als: zeer algemeen, zeldzaam, e.d.

soms veranderd: zandwegen werden verhard

en klinkerwegen geasfalteerd.
Het is ccn zeer gevarieerd gehied, waarin

veel microreliëf en waterstuwingen tlour de
dekzand ruggen, Daarna<lst is cr in het ｾｲＩＨｯｮ

delijk deel ccn contactzone met de klei- en
veenlandschappen van de Ijsselmeerkust.
Ongetwijfeld zal het landschap in de naaste
toekomst onder planologische druk van de
zich uitbreidende Randstad komen te staan.
Weliswaar valt er gelukkig niet direct te
vrezen voor een grote uitbreiding van het
bewoonde oppervlak, maar wel zijn cr wegen door het gebied geprojecteerd (o.a. I, p.
138). Het zou zeer te betreuren zijn, als in
dit nog zo gave gebied oecologisch waardevolle landschappen verloren zouden gaan
door wegenaanleg of door cultuurtechnische
ingrepen.
Daarom zijn wij begonnen met ccn avifaunistischc inventarisatie van het nourdelijk

deel van de Gelderse Vallei.
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Daar het

zonder ze nader te omschrijven, laat staan

ze te verantwoorden. De laatste Avifauna
van Nederland (7) geeft wel een getalsmatige
henadering voor de termen "zcer schaars",
..talrijk", enz. De aldus gluhaal aangegeven

aantallen hruedparen pur soort berusten echter ook weer op schattingen en het is merkwaardig dat deze niet verantwoord worden
in genoemde publikatie. Ook Avifauna's van
kleine gebieden, zoals die van Snouekaert
van Sehauburg voor Doorn (5) en Van Pelt
Leehner voor Wageningen (8) geven geen
getallen voor <je mate van voorkomen van
de vogels. De Avifauna van de Nederlandse
provincie Limburg van Hens (9) is de eerste
van een zich nog uitbreidende reeks van
inventarisalies van grotere Nederlandse gebieden. Deze wordt gevolgd door de Avifauna van Noord-Brabant (10), Broedvogels
van Noord-Holland-Noord (11) en de Avifauna van Midden-Nederland (2).
De Avifauna's VOOr Limburg en Brabant be-

rusten niet op systematische tellingen van
het gehele gehied, noch geven zij dichtheden
voor de soorten. De zeef rcc..:ntc Avifauna
voor Noord-Holland-Noord geelt wel aant •• Ilen voor de meeste soorten, waarhij soms
conclusies, over voor- of achteruitgang gc-
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troldcen worden, doch de gevonden hoeveel·
heden worden nog niel op de oppervla!,.ten
hetrokkeil.
Voor hel eerst is op grute schaal de dkhlheid bepaald in de zujuisl verschenen Avifauna van Midden-Nederland (2). Oaartoe
weru het gehele te inventariseren gehied vcr-

deckl in telgebieden in grootte variërenu vall
17 tot 4664 ha. De gevonden broedparen
per soort zijn per telgebied omgerekend tot Fig. I. Overzicht. katlrlje Vtl" hel o"derzochte
een dichtbeid per 100 ha en zo op een Kebied. De Ie/vu ken zijn xearc('('rd aangekaart ingetekend.
ｾＬＧｶＨﾷｮＮ
De metbode van De Vries (12). het tellen
van 10-ha-bloktranssccten, heeft een ander invcnturisccnJ k n men dour vergelijking
docl, nl. het onderzoek van de landsehaps- een inzicht krij"n in de gemiddelde soorbinding van vogels en is voor ons onderzoek lenrijkdom pcr 00 ha. De getallen geven
niet bruikbaar. Wij hebben gekozen VIK" dan con gemuk e1ijker Ic interpreteren beeen opzet als die van de Avifauna van Mid- nadering van he ornithologische milieu dan
den-Nederland, echter mei dien verstande tol nu toe moge ijk was. Door namelijk bij
dat wij telvakken van 100 ha nemen.
lIe interpretatie uit te gaan ｏＱｾｖ
gegevens,
Voortbouwend op wat floristen al sinds 1902 verkregen uit tcl ingcn van gebieden met ccn
doen (13) hebhen wij een zodanige hegrcn- verschillende op -rviakte voef! men een onzing voor 100 ha genomen dat de vierkanten gewenste varia Ic in, zoals reeds gebleken
op de topografische kaart schaal I : 25.000, is bij de verwer ing van de telgegevens voor
gevormd door de coördinaten, de tel hokken de Avifauna va Midden-Nederland (2).
vormen. De resultaten verkregen uit tellingen Wij hebben in 971 acht hokken van elk
in deze hokken maken een directe vcrgelij· . 100 ha geteld ir hel noordelijk deel van de
king van dichtheden mogelijk. De hokken (öl'1dersc Vallei. Daarhij is geen gebruik gezijn na verloop van tijd steeds gemakkelijk
maakt van proef lakken of proefslroken, zoterug te vinden, teneinde upnieuw geleld te dat in de hetre fende hokken elke boswal,
kunnen worden om eventuele vcranucringcn
elke akker, elke hoerderij, kortom alles op
in de broedvogelhevolking te registreren.
hroedvogels is 'eïnventariscerd. In hoofdDeze "kwadraatmethode" lijkt ons zelfs ge- I",ak is dit gehel rd door zingende mannetjes
schikt om op heel Nederland Ic worden loe- to lellen. Ook is cr gehruik gemaakl van vi·
gepast. Indien dit echter mocht geheuren suele Ｇｾｩｭ｣ｮｲ｡ ｷ
'cn.

lijkt het noodzakelijk de manier van tellen

Viln ons vieren leeft Berendsc een methode

tc uniformeren.

grvulgd die als 'eli modifiratie van de me-

Zodra er ccn relevant aanti.ll hokken is gc-

tl1l>dc Tinherge

I

(in 14) heschouwd kan

,
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wurden. Hij heeft één v"k van J()() ha 011.
geveer in tweeën gedeeld en toen elk van
deze delen drie maal geteld (tijdens de vroe·
ge ochtendzang, overdag en tot in <Ic I"te
avond). Daarna"st hraeht hij van janu"ri tot
juli ungeveer 12 hezoekcn :tUil hel terrein.
De Graaff tcl<.Jc up min or lI1eer nVl'rCCI1ｫｬＩｊｈｾｴｩｧ｣

wij:t.c één huk.

TIlhei I. ()vcr;.r,idll vall lI:llllalll'll Vil,l}.:l,..lddl· h:l

riloriu in 7 lclvaHcn. Opgcnul1Icll .. ijll alle

SOUl'lell

die in deze 7 vakken ten hoogsic in I hok ont·

breken.
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LOoUe ell Dirksc voerden een minder ar·
hddsintensievc telling uil. Zij hebben elk
hok van ZIlnsopgang af gedurende 4 tot 8
uur hch:ma:ll geteld. Deze telling ｩｾ per hok
Iweell1iwl uitgcvoenJ: één keer in hel begin
van hel seizoen en één keer in 1l1l:Ï. In elk
hok werd 9 tol 17 uur h.'lIcnd dourgchr:H".. hl.
AJll"l"n Ｎｮｾﾷｬｨｉ Ｂｫｲ
Cl"11 zeer vlak wl"idcp.l'hk-d. werd éélllllaal geleld.
Beide IclmcthmJcll hebhen vour- en nauelcn

en hel hangt van de probleemstelling af welke men zal Ｎｮｾｩｫｲ･ｶ
De methode van Be·
rendsc en De Graarr is nauwkeuriger, maur
eist zoveel lijd dat per seizoen door één per·
soon slechts één vak geïnventariseerd kan
worden [indien men in zijn vrije tijd werkt).
Als men Ililuwkeurig uver een <Iuntul jaren

de fhu.:lu:lLics vall ik aantallen broedvogels
wil ＮｬｉＺｌｾ･ｴｳｬＺｶ

is een zo nauwkeurig muge-

lijke telling uiteraard een primuire cis.
De methode van Loode en Dirkse geeft de
mogelijkheid pcr hrocdseizoen meer vakken
te tellen, nuwr verlicst daardoor aan nauwkeurigheid.
De systematische fouten die men met de
methode van Loode en Dirkse gepaard zal
zicn gaan, vinden hun bron daarin dat de
verschillende delen vnn eCi' hok op verschil.
lende tijden van de dag hezoeht worden. Dit
muukt dat vooral vroege zangers die overdag
weinig aelier zijn onnauwkeurig geteld wor.
den. Door Iruejes echter kan men sommige
vogels verlokken ook overdag wat te zingen.
De Kleine brekiet bijvoorbeeld is door io
de handen te klappen even op zang te krij·
gen. Uileraard laten uilen zich op deze manier niet opsporen. Deze vogels eisen bijzondere aanuacht.

De kans op fouten die hun oorsprong vinden
in toevallig ongunstige weersumstandigheden
speelt een grotere rul hij de methode van
I.cH)tIl" l"l1 I>ir"'sc dali hij tik Viln Bercllllsc
Cl! De (ifilaff. /.0 heeft UerelllJsc in het huk

Ahof, duor I,lxldc en Dirksc geteld, WieIe·

walen vastgesteld die tijdens de ｬ･ ｩｮｾ
lIiel
opgemerkt werden (,jj ,jjn wel ill de Itj,1
opgenomen).
Dat de verschillen tussen de rosuiialen van
Loode en Dirksc en van Berendsc en De
Graaff, zoals die zich in tabel I manife,leren, acceptabel lijken, zou verklaard kunnen
worden doordat Loode en Dirksc allijd gez;lmcnlijk telden. Een ｫｪｩｬＱ｣ｉｬｾｺ｣ｧ
ﾷｲ｣ｯｙ ｾｴｩｵ
de telling geeft meer mogelijkheden lot visuele waarnemingen. Bovendien is ons ge-

bleken dat het voor één persoon erg moeilijk
is om tegelijkertijd de coördinaat in het veld
te volgen en dc waarnemingen op te Ickcl1l.:n.
De telvakken ,jjn in de eerste plaat, gekozen in de gave gebieden die liggen in de
gradiëntmiJieus, zoals die staan aangegeven

in de Tweede Nota over de ruimlelijke ordening (I, p. 108-109).
Daarnaast zijn vakken gekozen in eenvormige gebieden als heiden en weiden (cf. I,
l.c.).
Nu volgt een korte beschrijving van de afzonderlijke telvakken. Wc hehhen daarhij
getracht een korte landschappelijke karakteristiek te geven. Achter de naam van elk
telvak hehben wij tussen haakjes het nummer van het kaarthlad van de topografische
kaart I: 25.000 (bv. 32E) met de coördinaten van het zuidwestelijke hoekpunt (bv.
166/466) vermeld.
De broedvogelsoorten die in alle of vrijwel
alle tel vak ken voorkomen, ,jjn ""mengeval
in de tahel. Rij de heschrijving der aflAlnderlijke telv"kken worden d"n nog de d"arin
aangetrorrcn soorten genoemd tlic nict in dc

tabel jrjjn opgenomen. Een

ｾｮｩｲ｣､ｮＩＨｺｴｩｵ

ｾｩ

d"arbij gemaakt vour het vak Arkemheen,
waarvan alle soorten in de beschrijving worden genoemd.

I. AllOr (32E, 166/466). Totaal 49 hroedvogels. Geteld door Loode en Dirksc.
Dit telvak is een oud cultuurlandschap, verwant aan dat in "Rozendaal". Het terrein

verloonl veel r liëf. Er is een ingewikkeld
wl'gcnpaIHM.U1.

Akkers heslm". mgeveer 2(1'A> van de totale
oppervl"kte. Ongeveer 30% is grasland. Op
de akkers en delgraslanden vonden wc terriloria van Tureluur (2 p.), Scholekster (2 p.),
Walcrsnip (2 p.J. Grulto (4 p.) en Veldleeuwerik (I p.). Enige hectaren hoog bouwland
lijl! in gchruik .lls ruk plaats vuur consumptie-eenden. De lUutw:.IIlcn hicc.h.:n ncstgclc-

b'Cnhcid aan o.a, Bosriet""nger (I p.), Spotvogel (14 p.), Grasmus (5 p.), Grauwe vliegenvanger (7 p.l en Groenling (2 p.).
De 25% hos, ｾ｡ｬ､ｨｯｵｴＬ
eikcnstruhhen en
hoog opgaand e 'kenhos herhergden o.a. Wielewaal (3 p.), T ren valk (I p.), Goudhaantje
(2 p.), Kuifmee (I p.) en Kauwtje (I p.).
Zie verder tahel I.
11. AI'I... I••· Hd.l. (32E, 157/472). Totaal
47 hroedvogels rten. Geteld door Loode
en Dirksc.
Deze teleenheid heslaat een deel van de restanten vochtige '11 natte hcidL:n tussen Voort·
hlli:ll'n Cl! Nijk rk. Ongeveer ｾＨＩＥＧ
van dc

getelde oppervi' kte hestaat uit natte tol droge heide met Cl kele vennen. Hier hroedden
o.a. Wulp (4 p.. Grulto (5 p.). Wintertaling
(I) p.), Rietgnr. (I p.), ｍｾＭ･ｲｫｯｴ
(3 p.) en
Slobeend (4 p.)
Circa een ｺ ･ ｾ
gedeelte van de I()() ba
wordt ingenomen door grasland. Daar vinden de hroedels van de heiden een gelicfkcx)sc.l Ｎｮｩ｣ｲｾｨｳ､ｬｖ
Het is onzekcr or de
Sdlllieksler als hroedvogel van het grasland
hcsc.:houwc..l 'wn worden. cr werden slechls 2
exemplaren op verschillcnde pl.mlscn waargenumen.

Om en nabij . U% he,taat uit naaldhoutopstanden en vliegdennen. In deze delen
stelden wij temtoria vast van Torenvalk (I
p.), Boomvalk lp.), Glanskoprnees (2 p.),
Roompieper ( p.), Goudhaantje (4 p.),
Zwarte mees ( p.) en Kuifmees (3 p.). De
Boomvalk had een horst buiten hel telvak,

i
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evenals waarschijnlijk de Torenvalk. De
hel hroeden
vondst van uilehallen deed

Ol"

van RnnsuiJcll vermoeden. Zwarle kraaiL:1l

•

hroeddeu waarschijnlijk iu 2 I'"r,·u ill hl'!
gchicd. De clliJ.tc hOl'rt!l'rij in hel vak is (1111geven dlHlr opgaand cikl'lIgdUHtlllll". Ilh'l
hruclldcn n.i1. Kauwtjes f5 p.).
Enkele houtwallen vL'rraslcll ons nl\:t .\ Inritoria van de Groenling. De uverige StKlrlcn
die wij in dit vak als hroedvogel aantroffen,
zijn weer vermeld in de tabel.
Ｑ ｉＬＮａｲｾ ｭｬ Ｂ

(3213, 157/472). Totaal 13
brocdvogelsoorten. Geteld dlx" IAlodc ell
Dirkse.
Dit telvak ligt geheel in eell vlak, hoomloos
poldergebied langs het Eel11meer. De slolell
zijn O,S tot 10 meter hrecd. Ecu kleiu l:edeeltc is h<x)iland, de rest wordt heweid. I"
tegenstelling tot de Bikkerspolder cu de Oosterpolder is Arkemheen niet recent ruilvcrkaveld. De enige weg die door het tel vak
loopi is pas sinds enkele jaren geasfalteerd.
Van de volgende soorten zijn door ons de
lUssen haakjes vermelde aantallen geteld:
Wilde eend (10 p.), Zomertaling f5 1'.), Sloheend (I I p.), Waterhoen (I p.). Scholekster
(5 1'.). Kicvil (13 1'.), W"lersuip (IJ 1'.1.
Grulto (H7 p.), Tureluur (21 ＮＩｬｾ
Kcmpha""
(41 bI>. 169 9), Veldleeuwerik (26 p.),
Graspieper (14 p.), Gele kwikslaart (9 p.).
IV. Er;"" (32E en G, 165/4(2). Tolaal 60
brocdvogelsoorten. Geteld door F. Berendsc.
Dil vak wordt door een weg in twee delen
gesplitst. Het noordelijk deel best""t uil een
vochtig heideveld dat door naaldbos omgeven is. In dit deel troffeIl wij <>':1.: Kuifmees
(I p.). GOUdhaantje (2 p.), Zwarte mees (I
p.), l3<xlmpiepcr (in het hcle vak 5 p.). Ransuil (I p.) en Fluiter (I 1'.). In ell hij ecu
rictmocmsjc werden I{ictgors (I

p,), W:I-

tersnip (I p.) e" Wirl1ert"lilll: (I " 2 1'.)
waargenumen. Ten zuiden van dc weg ligt
een afwisselend landschap. J)c hodem ver-
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toon\ veel reliëf. Naast een dekzand rug ligt
het dal van een meanderend beekje. De dekzHndl"llJ..t is }!rutl'lldccls nlct naaldhuut heplanl. 111 Cl'U Ill'lI!-.cnhns wcrden u.a. Holen<llIif (21'.1. :/,wart,· speclIl (I 1'.) ,'U KalIwIj,·
f \ 1'.1 ｉＬＧ＼ｾｬｳ｡ｶ
.. I<I.
I kt hl'l'kdal wllrdt vuur l'\.'11 (kei dlKlr vlH.:hlig hos ｩｬＱｾＧｉｮＮ
In deze omgeving kw;.llIlelI o.a. Ijsvogel (I 1'.). Nacillegaal (' 1'.'1).
Spotvogel (tulaal 5 p.). I3raamsluiper (I p.)
en Wielewaal (I p.) voor. De resterende oppervlakte is weiland met o.a. 1 paar Scholeksters. 111 het vak knl11t.::n langs dc genocmde wcg CI:Il viertal hewoonde hoerderijcomplexen voor met u.a. Huiszwaluw (4 p.).
Grauwe vliegenvanger (4 p,) en Groenling
(2 1'.).
Verder l1Ioch.'n nog g\.'lloemd worden: Sperwer (I 1'.). Tnrcllvalk (I p.), Busuil (2 p.)
en Zwarte kraai (I p.), hcnevcns uiteraard
die, welke in de tabel zijn opgenomen.
V. K"••rrw.·u (32E, 163/4(6). Totaal 46
hrocdvogelsoorten. Geteld door Loode en
Dirkse.
De bijzonderheid van dit vak ligt daarin, dat
cr zuwel vuchlige heiden met berken hossen
als ril'tll1ocrilsj...'s l1Iel c1zcllhosjes in lig,gcl1.
Ongeveer I niX, van de urrx:rvlakle hestaat
uil vochtige heide met cen enkel metatroor
ven. Wintertaling (4 p.), Slobeend (3 p.) en
Watersnip (7 p.) werden hier als broedvogel
geteld. In de hijhehorende berken- en wilgenhosjes troffen wij Boompieper (I p.) en
Kuifmees (I p.), terwijl Bosrietzanger (10
p.), Spotvogel (10 p.), Grasmus (8 p.) en
Wielewaal (I p.) in elzen-essenhout op de
wal rijkere gronden huisden. Het totale hos,,,eaal heslaai ungeveer 20% van de opperｶｬ｡ｫｴ ｾＮ
In dc rietmocrasjcs. die vcrsprcid
door het landschap liggen en ca. 5'*, heslaan, hoorden wc Kleinc knrckiet (H p,) cn
Ricll:ors n 1'.). Ik l:"lSlilllllcn (I 50'Jl,)
vonden wij o.a. IlCWlKHld c..Innr Grutto (4 p.)
en Veldleeuwerik (2 p.).

Aan de oost rand van het vak registree"kn
wij een Tapuit. Dit is echter geen I.cker
broedgeval.

VI. Ru",·",I....1 (32E, ló7/470). TO\aal 54
broedvogelsoorten. Geteld dm" !.lKlIle en
Dirksc.
Kenmerkend voor dit vierkant is het VlKlrkomen van enige OZ.O-WNW strekkende
､｣ｫＺｬＮ｡ｮｵｲ ｾ｣ｬｉＮ
afgewisseld mei vlakkl' la:lggelegen grundel1.
De laatstgenoemde dclen liggen grolclHJCC!S
in gras met als hier te vermelden hroedvogels: Scholekster (I p.), (irullo (I p.) en
Veldleeuwerik (3 p.).
Jong bos vormt ongeveer een vierde deel
van de oppervlakte, vooral, maar niet uitsluitend, voorkomend op de lage gronden.
Bovendien worden sommige pcrcch.:n cultuurland hegrensd door houtwallen. 111 dl.:zC
dour ｨｕｉＱｬｾ
en struiken gekenmerkte llIilil'Ul\
wenjen o,a. vastgesteld: Wielewaal (I p.).
Braamsluiper (I p.), Spotvogel (2 p.), (irasmus (8 p.) en Geelgors (I p.).
Een klein hoekje van dit tel vak he,laal uit
vochtige heide meI houlopslag. Hierin werd
o.a. het enige paar Boompiepers geteld. De
boerderijen zijn gegroepeerd in drie complexen. Er werden o.a. Grauwe vliegenvangers (4 p.) wa"'genomen. Bij één !lllerderij
komen wat oudere Beuken voor met 2 paar
Kauwtjes.
Een klein perceel naaldhoutuanplant gccrt

n.a. ncstgclcgcnhcid i1:111 (itllulhaanljc () p.)
en Kuirmees (I p.).
waargcllClIlu.:II:
In het vak wcnJclI verder ｮｃｬｾ
Buizerd (I horst huilen het tclvak), ï orellvalk (I p.) en Zwarte kraai (I p.), helleveIls
de in de ta hel genoemde soortelI.

s..r."rr.I""rM. lI..

VII,
s (32E en (j, 16'1/
461,8). Totaal 5'1 broedvugelsoorten. Geteld
door De Graaff.
Hel landgoed ..de Scharrelaar" is een olld
parkhus met zeer gcvariccnlc bcgnlCiiJl!!.
Dank zij 30U-jaaf-uude Beuken cn :Illder

oud gehoolllte k lillen cr Holenduif (2 p.l,
Kauw (2l> p.l. Z arte speehl (I p.) en zelfs
Kkil1e h"llte s pe ht (2 p.) voor.
Andere holcllhn liers profitcn.:n van de ｮ｣ｳｴｾ
kash:n die cr sin Is ｾＶＩｬＱ
in
c,,"cl11plarl.'11
:I-ijn opgèlwngCll De Bonte ｶｬｩ｣ｧｾｮＺｲ
hroedde cr vour hel eerst in IlJCl4. Er was
luell I paar ilall czig. Nu hroedt dc snort

1

l'r in (I

f

pan'lI. () ｬｾ

sn

dl' (ililll:-.koP111CL'S (I p.)

l'l! de nnOlllkkV1 r (4 pol prnfikrcl1 van de
nc!-olk<lslCII 1.:11 de oude homen. Wa..lf in het

heukenhos wat olc..1crgrnci is. komt dc Fluili.:( vnor (2 p.).
pen: 'k'n ondnnrdringhaar kreuIn en ｬｩｾｓ
pelhout voelen,' )urlcn uls Grasmus (3 p.)
ell Nachtegaal ( p.) zich thuis. Spotvogel
(3 p.), Braamslu per (I p.) en Grauwe vliegenvanger (2 p.l werden aangetroffen waar
pcn:ccltjcs grasl; ut! ｮ｣ｬｳｩｷＧｬｉｾ
met hosran(kil el1 ＮｬＧｧｾ｣ｨ
I l.' comhinatie van hnog gchool1Hc l'U klein' waterpartijen is aanlrekielewaal (I p.) en de Boskelijk V<KIf de
uil (I p.).
De Knohhelzwa lil !lewoont in half wilde
s.
slaal de ｨｵｾｶｩｪ ｣
Delen van hel andgocd dragen naaldhout
meI o.a. soorlen Is Kuifmees (2 p.), Zwarte
mees (2 p.) en oudh"alltjc (5 p.).
Ongeveer 2 ha is begroeid' met heide en
vlieguennen.
Tot slot noemc wij nog als broedvogel:
Groenling (2 p.) Zwarte kraai (I p.), Huiszwaluw (I p.) e Veldleeuwerik (I p.l. Zie
voorts dc ,.!lwl.
VIII. V"IoI",,;·,.•· I 1121', IfI5/470). '('o\aal
4X hroedvogclSl orten. Geteld door Loode
en Dirkse.
Dit vak maakt leel uit vall de voormalige
Kruishaarsc HciUc. Nog
helft ongeveer
van de gcïnvent· riseerde 100 ha is vochtige
heide met vlicgd 'noen.
Behalve de in Ie Iahcl vermelde soorten
hrocddl..'l1 hiel': I 'rgn:1H1 (1-2 p.; pulli waar):elllllllell), Wuli (I p.). BIKlIlIpieper (lip.)

uc
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•

·en afgaande op de vondsl vlln verse hraakhallen I paar Ranl-illilcll. Ongcvel'r een vierde deel is weiland mei u.". 'I'lIrelllllr (I p.)
en Scholekster (I p.).
Langs één van ue drie hog.e akkers I.alcll in
ccn zandige wal 2 p:ll1r Tapuiten CII in llahijgelegen ｳｲ ｵｩｫｧ･ｷｾｬｳ
I paar CÎraslIIlIs:-;CII.

Er komen slcchtl-i twec huerderijen veKlr in
tlit vak. Daar werdL:11 Cirauwe vlicgcllvilllJ!.l'r
p.) en Huiszw"llIw (I p.) v'''lgesleid.
Ruim een achtste dcel van het v"k hest""1
uit dennenaanplant. Waargenomen werden
verder nog Buizerd (I p.), Turenv"lk (I p.)
en Zwarte kr"ai (2 p.l.
(I

sl"art was ook vrijwel gelijk in Ije verschilklldc lelvakken. CVClHlls dat V;Jn tic Kneu
ｉｾｫｳｬ Ｇｦｳ
kwanwll pcr vak in I il 2 paren
\'001' •

We Iwschikh:n ｾｬｖ･ｲ

vcngcnnemde dichtheden ciders in ons land
voor gclijkslKlrtigc gehiedcn nuk /.n gelijkmatig zijn cn nf hijvuorhccltl cen dichtheid
van de Fitis van lOl paren op UlO ha uitzonderlijk genoemd mag worden.
flel lijkJ ons van gnKJt praktisch hclang
voor til' natllurhcsdlcrming als men een ;,Iviｾｨ｣ｳｩｴ ｮｬ ｡ｦ

slot enkele upmerkingcn lIvel'l'llige ｾｯｵｲﾭ
ten. Hct is opvallend dat de Kockock. lIlel

TUL

uitzondering van de Appelsc Heide en Arkemhcen, in alle vak ken vuork wam in I ｾｉ
2 paar per 100 ha. Zo ook vnlt het VIKlr de
Grote lijster op, dat, weer met lIitzonl.lcring
van Arkemheen, per 100 ha 5. il 6 pallr
werden aangetroffen, hehalve in het Seharrelaarse Bos, waar slechts 2 paar Grote lijsters
voorkwamen. Dit is wellicht Ic verkl"ren
dooróat in dil vak hel llleCl-iCC hos aanwezig
is. Het ｡ｩｬｮｴｾ Ｑ
parcn van de Oekraagde rood-

tc weinig inv..:ntarisa·

lÎl's Viln l-kl11::-hnkkl.'l1 om al c.:nncJusics ll'
kunnen trckken. Wij vrugcll ons af of hu-

waardehepaling

:tAllI

kunnen UIl-

sl\:llcn VIKlJ' hijve)()rhccld weidegehieden op
grond van tellingen pcr km:! overal in het
land.
Wij hehhen voor het komende jaar een vijftal nieuwe tel vakken op hel programma
staan. In twee tclvakken wordt de telling
herhaald. Het is de bedoeling dit enige jaren
vol te houden. Indien men mee wil werken
aan de tellingen in de Gelderse Vallei kan
ｬ Ｑｾｮ
zieh ·....clH.lcn tot het correspondentie-

adres: W. I.node. Kievitlaan 31, Maartensdijk (U.l.

I.ittcratuur:

J. Tweede Nota over tic ruimtelijke ordening in Nederland. 19f1fl.
2.
3.
4.
5.

W. F. Allcijn è.a.• 1971. Avif,Hln:t vnn Middcn-Nederlilnd.
H. Schlegel, llnS. De vogels Vlln NctJerlnnd. tweede druk.
R. C. E. G. J. Bilron Snouckuerl van &hnuhurg. 19UK. Avifauna Neerlandica.
R. C. E. G. J. Baron Snouckacrl van &1l:lIIhurg. 1902. De Orni... van Doorn. De Lcvendl.: Natuur
7: 71-74 en I J4-12!1.

6. F. Hnvcrschmitll. 1942. ｨＺＮ｣ｳｩｬｾｮ ｉｆ
()vcrl.Îc.:hl vall lie Nctlcrlandsc hrocdvogcls.
7. Commissie voor tlc Ncderlillulsc ａｶｩｲｾｉ ｬ Ｚ Ｎ
Ilnu. De Aviflllln.l van Nl.:derl.tnc.J.
H. A. A. Viln Peil I.echner. 1907. De ｉ｣ｾ ｮｷＨＩｯｲ､ｩｾ｣
ＺｯＮＱｾｬｏ､
van de hij Wa!!cnin!!cn vourkomcmJc
vugcJsullrh:n in veq.tclijk mei vorigi.' j:lrell. Ik ＱＮｾＺｶ｣ｬｈｫ
N:lllllll 12: 157.
tweede dmk.
9. P. A. liell". I'}(.S. Avifauna tlCI NctlcI'landM: 1'l'UvillCÎC ＮｾＧｬ ｨ ｩＮｊ
JO. F. J. H. van Erve C.'l.. IW.7. Avif:UIl1:1 V:1Il Noun.l.Bnlh.101.
IJ. P. J. Zonderwijk e.n .• 1971. IIrucdvngcl.. V.1Il Noord.HollamJ.NoonJ.
12. D. M. de Vrîe."i. 1970. Sociologi:o.ch cn oecologisch onderzoek VOin vogelbcvolkingen.
Hel Vogcljaar: 392<\94.
13. S. J. Vlln Oost:o.lrnom. f-Iel LV.O.N.-werk. Currcspundcnlichlatl I.
14. M. F. MürL.cr Bruijns. 19111. De dichlhcit.l V.1n hruct.lvogclhcvolkingen in hchouwtJe kommen.
De Levende Natuur 64: 19.1·19 cJ.
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tin Yl)oTko_n ftft aoor.dterea, repU,,Y. . . . LaaI' •• 1'. ft.nnd••• ＧｾＱＢｉｊｰｲｬＡＱ､ｩｾ
ten en -rlltt."ft la bet t:RM-M'''.T'Yllat ｬｾｲｮｯｴ
".andhrtnk (t•• uad.").

"n, ＢｯｮｾＢＱｬｊｴｦＱ

3. Olte.'boeau'd.,s...ooJ"ten In

ln de Yeldh•• 1c (Patten).

P. JIIenlllbe en G. Dlrtt.•• '.ptaUe en flora nn bet ecbraaUand "'De Bu'- (ook
. .aoaod "Do r.. pol In '971. 1?1? on 1973 ＨｾＮｔｮｯｬ､
•

•

Iedaktie.

'.l.vaarn••

ｮｾｬ

1.

SekNtart.e. '.1'8111« Yan 4. ｙ ｦ ｬ ｾ Ｎ ｮ ｾ

ｾＮ

("ebouden Ol' 12-X-191"\, t. &"1'IIfoort.

Herendoe. Enkele veldbotanleche en
ｬＦｄ､ｾＮ ｲｯｮ

ｶｯｬ､ ｲＢｴ ｨｯｬ ｾｩＮｯｨＴ

ｯｰｭ･ｲｫｩｮｾＮ

tl_

"Erica" en "Oroot flylaer" in do jnren 1?67

over de
1971 (!'&nl•••1d).

VerkftTo4' ｏｮｴｾｫ Ｎｬｴｮﾫ
I ••land, Vereln, ｶｾｮ
de ｶｯｾｬｴＮ Ｑ ｾｮ
«.durende bet
broed••icoen 197) in de Maatpoldl!1' en Noord- l!n Zuid polder te V.ld (ge.aee).
Redaktie. ＧＮｬ､ｶ｡ａｾ･ｭｩｮｲＮ･ｮ
2.

r..

ｖｒｴ･ｾｬ､ｴＮｬＱ ＢＬ

OiTtool

ｒｑｮ､ｾｲ ｮ

ＬｲｹＱｾＯ ＿Ｑ｜Ｎ

SekretlU'ie: Yenl&.l! . .n de yoor.1Aart'verpderlnr. rcnouden op Yrijd.,. '5 tebruari
'914, te l .. rRfoort.

F. All.7'"' V_noet o•

ＮＢ､･ｎｲｾｴｮﾷ

I1an bet ornilholorlsch Atlunroject.

'1'- 'elde 3 - .epte.ler '974

r

o.

nirtee en V. Loode, De Schoolatee"bosje. in de ee.. ea\e Leueden.

J.

ｾＱＢｉｴ･ｙＧ

P.raed.volr818 van de r,8lHente Scbernenzeel '973.

". van de Hoet en ,re Wolf I P'lorillt13che evaluatie van het land,;oed Hoenlaken.
Redaktiel VeldW84rftOmin,en ,.

, . 1\ftrend.e en C. Dlrk8f'r t:o\ora cn vc,..etlltie 'tI'!.n de Ｘ｣ｨｩｰｴＬ Ｎ Ｇ｜ｮｾ

lan". de ｖｯＮｦｴ ｮｶ･ｾ
(?3rnevrld).
J.J.A. Yaft Dijkl W.tenrt1dtellinp op h,.t

,

ＧＺｵｬ､ｾｲＺＧｴ ｬＬ Ｂ

red14Tf"ndo het ｶｴｮ ･ｲｳ･ＱｾＰＮｮ

1973/1974.

P••e""opal, o..r het YOorkotMIn van het Ｚｱ･ｾｐｊ Ｌ
la d. 'oldbook (Putton).

ｊｲ･ｾ ｩｬｾ

J.J.&. YaIl Dijt, JroedyoeeUn.ellt."riaa.t1e ill een
teil (bebon.e ko.).
aed.aktiel Yeld__ ｲ ｮ ･ ｬ ￡ ｾ ｮ
ftII

ｾ｜ Ｘ

·t

Ｎｾｲｩｬ

ten ooaten van Put-

1975

Teke. r.. ｩｮ･ｾ
•• P. Wallip.n
(rftm. Nijkerk).

ｒｂｭ ･ｴｪｾ

｢ｯｾ｢ｩ･､

de najlULrs.er...adertr.f.' rrhouden op 1 nove.ller '97-1. te

Te Velde 5 n. nall.graerr. ｾＮ

bn.rb"tula (L.).

ｾＮ

SeJaoetart., V.... bC
.......toort.

r

Jn dt" llnO:"'1

ｾｮ

ｫ･ｯｾＮ ､ｮ ｴ Ｂｬｐ

R. Boon.

In

J. Orllll'ht.lrl"Gn, l t . vn.n "n Ilnd' ftn V. V,1" I.=lttrr Forn VE'ldhtolor1stlhlll verkonn!n, van
het lnndl\'oed ｾｊ｣ｨｯｴ ｊＢｬ｜ｴ
.... i ,I IIo"r,:ll'\nt1 (rem. ,\lJI8rsfon1''t).
Redaktipl Veldwa4rnemln,en
ｾＮ

ｖｾｬ､Ｎ

5.
6 - Juni 1975

Veft«roep Ontv1kkel1ft8'

Joarn.

ｾ･Ｎｬ｡ｮ､Ｎｬ

't'nd.chAp en

ｮＩＺｊｮｾＮｄｴｉＧｏ･ｩ

"an"roep OntV1kkeUnc !_.tanch "loriatteoh" verkelUÜne

a•• leel'8toort en

Ａ･Ｎ｢ｲｵ｣ｾＮ

Redaktie. Y.ld.waarn••Ｑ ｮ ｾ
VIUI

'ft"

de -.-oeYal'll tu-

6.

Pac.iadle (R.C. Redeke. hydroblo1oeie
S.kNtari.' Vel"lll. .
te AMl"llfoo"".

van ht"t 1telldal te

Y&ft

d. ee.).

d. vooJ"j&41"aftrjF,lldonnt; «eho1lden op 16 tebl"Uari

'915.

lAdenlljot por 1-V-1975 •

•
ｾＮ

Velde 7 - oktober '975

P. BeNnd•• , o. Dlrtae, J.J.A ..... Dijk en V. He.ing, 1I:en ond_noek naar 4.
broetlvoplb-.olkinc van h.t aool'deUjk deel vnn de Oeldere. Vallei.

" . .1ml. (P......Dde•• O. Dirlta., F. de Oraaft en W. Loode, ＱｊＢＬ･､Ｇｬ ｏｾｬｴＮ ｬ ｮﾫﾭ
.11 in 4e Oeldaree Vallei).

