Verspreidbladig goudveil, Chrysosplenium
alternifolium, in de Gelderse Vallei.
F. BerE'T1ti"e
(Amersfoort)

Reeds van oudsher is bekend

dat tussen NJ.lkerk en Putten op een

enkele plaats Chrysosplenium alternifolium voorkomt. Door Weevers (1933)
wordt ook een vindplaats in het

gedeelte van de

ｺ｡ｩ､･ｬｩＮｾ･

Vallei

ｇ･ｬ､ｾ･

genoemd, nl. in de omgeving van Hamersveld. Deze vindplaats moet echter
reeds lange

geleden verloren zijn geggaan.

ｴｾ､

Enkele jaren geleden werd
en
ｾ

ｴｾ､･ｮｳ

een aantal ekskursies door G.Dirkse

dat Chrysosplenium in de streek ten oosten van

､ｵｩ､･ｾ

ｎｩＬｾ･ｲｫ

op aanzienlijk meer plaatsen voorkwam dan eerst werd vermoed. Dit vormde
de aanleiding tot een meer gedetailleerd onderzoek naar de ｶ･ｲｳｰｲ･ｩ､ ｾ
van deze soort. De resultaten hiervan zijn weergegeven in figuur 1 ,
waaruit ｢ ｾ ｴ
dat Chrysosplenium tot nu toe op meer dan 40 lokaties
is aangetroffen. De soort komt voor langs de Schuitenbeek en langs drie
waterlopen die vanuit het oosten 'in deze beek uitkomen. Alleen de
ste van hen heeft een naaml de Veldbeek.Ook langs een

ｭｩ､ ･ｬｾ

van deze

ｾｴ｡ｫ

waterloop werd Chrysosplenium gevonden.
Het is opvallend dat goudveil langs de Veldbeek pas voorkomt vanaf het
punt waar deze

ｚｾｌｏ ｰ

wordt opgenomen. Het zelfde geldt, hoewel minder

treffend, voor de plaats waar de meest ｺ ｵ ｩ ､ ･ ｾ ･
ｾｩｴ｡ｫ
in de Schuitenbeek komt. Het is ｶ･ｲｬ･ｩ､･ｬｪｾ
de oorzaak hiervan te zoeken in de wijze
waarop Chrysosplenium zich verspreidt.
plaatst door het stromende water.

ｍｏｒ･ｾ

worden de diasporen ver-

In een 18-tal vegetatieopnames - gemaakt volgens de Braun-Blanquet_
methode -

｢ｾｴ

verspreidblsdig goudveil in 2/)

ｶｾＱ

de

｢｣ｾ･ｬ ｮ

voor te

komen samen met muskuskruid (Adoxa moschstellina). Andere soorten die
zeer frekwent in deze opnames voorkomen zi,m speenkruid, dagkoekoeksbloem,
ruw beemdgras, brandnetel en kruipende boterbloem (Ficaria verna, Melandrium ruhrum, Pos trivialis, Urtica dioiee en Ranunculus repens).

-?-

Op enkele plaatsen op het landgoed Olden-Aller groeit goudveil
samen met klein bronkruid (Montia minor). Op dergelijke plaatsen
vond ik ook moerasmuur (Stellaria alsine) en donkergroen wil:,eroosje
(Epilobium obseurum). Het is mogelijk deze vegetaties te rekenen tot
de

ｳｵ｢｡ｳ ｯ･ｩ｡ｴｩｾ

oardaminet.sorum amarae

van het Cariei elongatae-

Alnetum.
Literatuur :
Weevers, Th., 1933; Bosrelikten in de Gelderse Vallei.-Ned. Kruidk. Areh.,
deel 43; p.191-234. 7

Figuur 1.

ne

ｴｾ｢
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ｾ

krt.

verspreiding van Chrysosplenium alternifolium in het

noordelijke deel van de Gelderse Vallei.
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Watervogeltellingen langs het Nuldernauw en
het Wolderwijd gedurende het winterhalfjaar
1976 / 1977
door
T. Boekhout en W. Knol
(Hoevelaken)

INLEIDIKG
In 1976 werd een aanvang gemaakt rr.et een maandelijkse watervogeltelling
op de randmeren tussen de sluizen bij Nijkerk en Harderwijk, het Nuldernauw en het Wolderwijd. Deze telling maakte deel uit van een landelijk
georganiseerde watervogeltelling langs de gehele Ijsselmeerkust en de
dijken van de Ijsselmeerpolders.
'['wee kcr:r',
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Cln

1,'-'i-1 c)'/'/,

vOl1dt'1!

dt'

ＱＮＨｾｬ ｩ ｐ［ｦＧｬ

l'OVt'lldicn

plaats in het kader van internationale watervogel tellingen.
Er werd geteld in de periode van 3-10-1976 t/w 19-3-1977.
Behalve de maandelijkse tellingen zijn er ook op enkele andere data
tellingen uitgevoerd, te weten op 3-10-1976, 13-11-1976, 30-1-1977 en
19-3-1977.
WERKWIJZE
Het traject waarover geteld werd, liep vanaf de sluizen bij Nijkerk tot
aan de bebouwde kom van Harderwijk. De afstand werd per fiets afgelegd.
De tellingen betroffen alle soorten eenden, zwanen en de meerkoet.
Ganzen werden wel waargenomen, doch alleen overtrekkend en zij zijn daarom
nl et Ken ot e"rel •
Het Wolderwijd en de Knsrdijk werden door G. van Dijk vaJlui teen aul.o geteld.
Reedo tijdens de eerste telling bleek dat er langs de kust.van Zuidelijk
Flevoland grote aantallen eenden zaten, die vanaf het oude

ｬｾｮ､

met behulp

van een verrekijker niet of nauwelijks te onderscheiden waren.
Ten einde deze eenden niet te verstoren door langs de polderdijk te tellen,
werd een telescoopje (16x50; 24x50 en 36x50) gebruikt. De overige waarnemingen werden met een kijker (8x40;9x63) verricht.
De tellingen vonden in het algemeen plaats tussen 9.30 en 15.00 uur.
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RESULTATEN
･ｾ

resultaten van de tellingen zijn samengevat in Tabel 1 en per soort,

met uitzondering van de Krakeend en het

ｎｯｾｮ･ｴｪｾ

in blokdiagrammen uit-

gewerkt.
LITERATUUR
DIRKSE, G., 1374. Watarwildtelling Randmeren 1972/1973 - Te Velde, (2):
27 - 33, 2 tab., 5 fig.
DIJK, J.J.A. van, 1974. Waterwildtelling op het Nuldernauw gedurende het
winterseizoen 1973/'1974 - Te Velde, (4): 4 - 13, 2 tab., 13 fig.
WAL, R.J. van der, 1976. De betekenis van het IJsselmeergebied voor overwinterende watervogclG. - W:llervogels, 1 (3):

a krt.,

9 fig.

0;1, -

79, 5 tab.,

Tabel 1. Aantallen waargenomen watervogels per soort.
datum

'1/1<2- ＮｑＱｌＶｾ

Wil:ie eend -_.

103L 1800
6
135

WintertalinlZ

1'1111

5:>24
498
ｾ

Krakeend
Smient
Slobeend
I

"i'

2

270

I

Pijlsta9.rt

5q,_ -

zwemeend spee.
Kuifeend

270

Tafeleend
Brilduiker

114
135
1.
38
2;
2

20(11
1883
37

13/12 '15.LL -lQL1
:>710
10200
6895
100
81
47

-

-

199
64

39
1

27

_'2- ＫＭ ｾ
62
90
195
13

duikeend spee.
Grote zaalZbek

14
20
20

119

Kleine Zwaan
Meerkoet

502

115
155
320

286
597
41

56
450

,I

r,
I

P2
17:>6

21
I

1

1:>

158
26
101

148
189
24

813
51

hq/1
88
7

2
773
4
21

349

ＹＸｾ

20

1

4
160
41

2

4

27
1
164
2
29

29
1
1J2

Ｕｾ

Nonnetie
Berll:eend

,

ＱＲＯｾ

52

60
166
38
30
60
26

5
23

--97

143

18

746

76
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10.000

4000

11000

Wilde eend
50
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Wintertaling

IlO

/0

1/0 '

Pijlstaart
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800

600

100

Slobeend

-8-

.bo
,to

80

40

''%'%

Kuifeend

ISO

100

50

Tafeleend

------- -....
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'\0

'1.0

\0

Brilduiker
I.

'\0

10

1;.

ＮｾＧ

/"2h'%

Grote zager

ＧｾＯ

Bergeend

100

180

160

q.
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400

100

.-",--;;;-......,..,.,_"11
r

ｾ 13

'%

Kleine zwaan

ｯｾ

600

_"

3 Ｙｾ

Meerkoet

_11_
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Groene kikker en Winterkoning
Op 29-6-1977 namen wij tijdens een onderzoek naar de verspreiding
van vis soorten waar, dat in de Fliertsche Beek waar deze de
Slaperdijk snijdt (gemeente Renswoude), een Groene kikker zwom
met een ongewoon grote prooi in de bek.
Na de Groene kikker met het schepnet te hebben gevangen, bleek
bij een nadere beschouwing, de prooi die de kikker met de kaken
omklemde een reeds dode, juveniele Winterkoning te zijn (zie foto).
De Winterkoning werd door de kikker met de gehemelte-tanden
stevig vastgehouden en liet zich door de eerste van ons -moeizaam
uit de bek van de kikker verwijderen.
Hierbij bleek, dat de achteraan vrije tong van de kikker volledig
in de mondholte was weggedrukt.
Naar de grootte van de kikker te oordelen, nemen wij aan met een
vrouwelijk dier van doen te hebben gehad.
De vraag rijst bij ons: heeft de Groene kikker de prooi levend
gevangen of als een verdronken exemplaar in de sloot gevonden?
W.M. van Laar, Buurtsteeg 3, Maarsbergen.
F. van Ommen, Lothariusstraat 17, Wijk bij Duurstede.

Groene kikker met juveniele Winterkoning
in de bek.
Foto W.M. van Laar.

Historische vondst van de Zwarte rat, Rat.
tus rattus, te Amersfoort.

Tijdens een opgraving van de aid.Vallei en Eemland van de Archeologische
Werkgemeenschap voor Nederland, op 7 september 1977 in het Observantenklooster te Amersfoort, werd tussen puin onder een oude bakstenen vloer
de schedel (zonder onderkaak) van een Rat gevonden. Determinatie wees uit
dat het om een Zwarte rat, Rattus rattus (Linnaeus, 1]58) ging. Enkele
kenmerken van de schedel zijn:
- het kauwpatroon van de MI, in het bijzonder de vorm van de eerste lamel
die geheel overeenstemt met hetgeen Husson (1962) hierover vermeldt;
- de schedelmaten, die alle binnen de door Husson vermelde variatie vallen (echter niet alleen binnen die van de Zwarte rat, maar ook binnen
die van de Bruine rat, Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769»:
condylobasale lengte - 40,80 mm, bree,dte over de jukbogen'· 20,50 mm,
breedte van de hersenschedel· 16,75 mm, masto!dbreedte • 17,25 mm,
lengte van het foramen incisivum - 7,05 mm, lengte van het palatum.
23,60 mm, interorbitale breedte· 6,10 mm, lengte van het diastema •
11,80 mm, hoogte van het rostrum - 12,0 mm, lengte van de kiezenrij •
6,60 mm;

Boven- en onderzijde van de schedel van de Zwarte rat,
R. rattus, gevonden te Amersfoort. Foto Dieneke Blaauw.
- de vorm van de hersenschedel, die bij de Zwarte rat min of meer rond is
(in tegenstelling tot die van de Bruine rat, welke rechthoekig is; zie
de platen 28 en 29 in Husson, J960).
Literatuur: Husson, A.M., 1960. De zoogdieren van de Nederlandse Antillen.
- 's-Gravenhage, viii + 170, 27 fig., 43 pl •• Husson, A.M., 1962. Het
determineren van schedelresten van zoogdieren in braakballen van uilen.
- Zoölogische Bijdragen, (5): 1-63, 2 tab., 19 fig., 8 pI ..
Guda M. van Laar en Vincent van Laar, Graalpad 11, Amersfoort.
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Veldwaarnemingen 9
landschap
NljKERK:Akkervaart,oevervegetatie van de Oostkadijk.

Rietkraag op komst
]l;I.IKERK -

0.,

eerste van de 23.000 wor",lslokken. die la.er uit moe",n V""ien tot eo:n r1et1ln.ac. zijn

d("zel' dagep Jtepoot ia.np de OostkadJjk: lanp de Arkcrvaart. Df'"ie medewerkprs van het. VoortbulunK

.annemcrsbedrlJt Broellbuill dJn m.undal: beltoonen mrl het omvanr;rijke werk. Voril;e wet'k lijn vIJf man
In Zuidelijk Flevoland _ , ,.,weest mei het snoolen. ,nIjden, teUen en bundelen VOD de wortelltokken en
"crmocde/lJk zal men ook deze week nor In acUe moelen blIJven om :>IJe stokken repoot te lrrIJeen.
ue 2&.000 worte.l.siokkeD worden niet. zoals men eerst bad cedacht, In een door C'f'n machine te rraven
sleur In de ..berm" van de Arkervaart ",poot. maar met de band ｉｮｾｲ｡ｶ･ｮＮ
Dit omdat de berm te acbt
bleek voor de macbl.ne. Nu wonlt eerst met de hand een sleut van circa 8
diep _ven,
de
ongeveer 25 cm Iaore wortelalokken horizontaal In de grond worden geslopt. Om dit poten m01\!1IJk te
",,'<krn. Is bet waterpeil van de Arkervaart enJee een tImeters lager _et. Over een maand of drie, vier,
moeten de eente r1etstenrels boven bet water uitsteken.

' tD

ｕｩｾＺ

ａｭｰｲｳｦｯ ｲｾｳ･

_ma

Courant, 00 (94): 23; 22 april '977.

NIJKERK: Plas 't Hammetje bij Nijkerkerveen. Structurele aspecten van het
fytoplankton in het zandgat "'t Hammetje" worden behandeld in
G.M. Hallegraeff, 1976. Pigment diversity, biomaS8 and speciesdiversity of phytoplankton of three dutch lake8. - Acad. proefschrift Univ. Amsterdam. Rotterdam: 1-177, 15 tab., fig., appendix (zie ook Te Velde, (5): 1-12).
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-15Yachtschade ｾ ･｣Ｎ

ａｍｒｾｐｏ ｒｔＺ

(Solanum cilintum)

adventief (A.E. Kool in Gorterin, ｾ
Nachtschade nnec. Ｈｾｯｬ｡ｮｵｭ

X-1 1 7'. 'ij ｺＬｮ､ｾｦ＿ｲｾｶｩｮｾＬ

ＨｾＩＺ

153).

nitidihaccatuM) - ａｾｓｆｏｒＺ

X-1975, ｾｩｪ

p,ravine, adventief (A.P.. Kool in Gorteria, R ＨｾＩＺ
Nachtschade spec. (Solanum triflorum) -

ａｾｒＰｆｏｐｔＺ

ｺ｡ｾ､ ｦﾭ

148).
X_l)7 C

hij

,

Ｗｯ｡ｮ ｦｲ ｡ｶｩｮｾＮ

adventief (A.E. Kool in Gorteria, 8 (8): 148).
Doornappel (Datura stromonium) - SOEST: 21-X-117 7 , 10 ex. in ｯｮｴｺＬｮ､ｩｮｾ

aan de

Pal tzcr..ep' (F. van 'Ommen).
Stalkaars ('Ierbascum thapsiforme) - SOl:ST: vele ex. in ontzandin,o: nan de Pal tz ..,,weF, (F. van Ommen).
Gestreepte leeuwehek (Linaria ｲ･ｰ ｮｾＩ

- ａｾｒｓｆｏｔＺ

VlI-1975, hij de Leusder-

hei, weeherm hij militair oefenterrein (A.E. Kool in Gorteria, 8 ＨａＬＺＱｾＳＩＮ
ｉｊｋｅｾ Ｚ

IJzerhard (Verhena officinalis)
verharde wee, ten oosten vnn de

31-VlI-1977. 1 ex. in hprm van half-

ｗｩ･ｬｾ･

Sluis, Polder Arkemheen (G.M. van

Laar en 'I. van Laar).
Ruirre weeghree Ｈｐｬ｡ｮｴ ｾｯ

media) - LBUSDEN: 21-'1111-1977, 1 ex. Zeistersnoor,

tep,enover de tankwerkplaats (W. Knol).
Knikkende distel (Carduus nutnnn) - mJN3CnO mRN: 1177, 1 ex. î.r. de
der F.emnijk, 1,0.,-473.7

(n.

ｾｰＮｭＢＧｯｬｮｰＮｲ

on-

Dirknc).

llorstelstreenz'l.ad (Crepis setostl) - l1AARN: VIII-19711, ｨ｣ｮｲ｡ｾＮＡ

...ＬｳｯＧｬｾｫ

ｮＮｾＧ

rand van een pas inp:eplante ?arkaanler, adventief (H.H. v. cl. Aa in

ne
ｾｯｲＧｴＡ ﾭ

ria, 8 (8): 150).
Vogelmelk (Ornithogalum umbellatum) - AMERSFOORT: 28-'1-1977, in herm aan de
westzijde van de Emiclaersewep"
de oostzijde van de

ｈｯｶ･ｮｩ･ｲｳｷ･ｾＬ

nahij hoomkwekerij; 28-'1-1977. in herm aan
schuin te,enover

berm aan de oostzijde van de Rein1ersteer"

ｈｯ ｾｬ｡ｮ､

28-'1-1977. in

ｯｬｩ･ｦｩｾＬ［

(R.

ｾｬｮ｡ｵｷＩＮ

7.1p. ook Te

Velde, (11): 30.
Watereras (Catahrosa aquatica) - AMERSFOORT: 23-VI-1977, ?oeer vele ex. in een
veengreppel lanp,s de Roevoeterstraat, Buurtsdijk, Hoop:landerveen (G. Dirkse).
Zilverhavp.r (Aira caJ':'rol'h.vll"") - noF.VF.T.AKF.lh :>r;-Vl-l"177. vole eT. in ｾｲｮＢｬ ｮ､
van het verkeersplein Hoevelnknn (1511.1-11611."1) en vele ('T. on het talud van
het

ｳｰｏｯｲｷ･ｾ｡､ｵ｣ｴ

(G. Dirkse).

in de Stoutenhureerlaan onder Hoevelaken

ＨＱＵＢ ＮＸＭＴｲ［ａＮｾＩ
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zoogdieren

Huisspitsmuis (Crocidura russuIa) - nUNSCHOTEN:
5-VI11-1977

Ｑｾ

, 29-VI11-1977 1

ｾＬ

5-IX-1977 1 9,

7-1X-1977 1 S en 1 ｾＬ
?3-1X-1977 1 9 en 7-X1977 1 9 dood r,evonden in ｳｴ･ ｾｪｰＮ
Dornsstraat 1A7,
ｾ･ｨｲ｡｣ｨｴ

door kat

(V.

ann-

ｪｮ･ｴｯｨ｣ｳｾｵｆ

ｎｾ･ｬＩＮ

vnn Laar en C.R.

Dwergvleermuis (Pinistrellus spec.) - PUTTEN: VI1-1976, "talrijke Dwergvleermuizen, die overdae in een nauwe ruimte achter A,_n i"
raakte deur huisi!en" in de hoerderij van

r.e-

ＨＩＱｾＢｊ Ｇｾｩ ｯ

v.d. Lnnn'eml'leen te Putten

ＧｾＮ

(J.J.C. Tanis in De Levenrle Natuur, 80: 23).
Konijn

Ｈｏｲｹ｣ｴｯｬ｡ｾｳ

cuniculus)

d.d. 11-X11-1912, werden

ｴｯｾｮ

ｐＧｆＮｾ ｓＺ

volr,ens de Gooi- en Eemlander,

door de

ｪ｡｣ｨｴｯｾｺｩ･ｮ ｲ

Ruiten 48 wilde konijnen pedood (med. D.A.
1976 waarpenomen in het

W. nijs te
ｊｯｾｫ･ｲｳＩＬ

ｷ･ｩ､ ｶｯｰＮ･ｬｲ ｮ･ｲｶ｡ｾｴ

ｾ･ｭｮ･ｳ

N1JKF.RK: zomer
Polder Arkemheen (wrn. v.

d. Molen, mede n.A. Jonkers).
Eekhoorn (Sci urus

ｶｵｬｾ｡ｲｩＢＩ

ＱＬｆＺｮｾＮｎ

-

1'ï-V-1 C)77 1 ex. tockhoJ""t (L ..T. IIn-

mels) I AMFoRSFOORT: zomer 1977, in l1irkhoven weer

Ｂｯｾ､･ｲｷ･ｴｳＢ

vAel Eek-

hoorns. De eekhoornstand lijkt zich, na i!e nlotselinpe. sterke nchterin het

ｵｩｴｰＧ｡ｾ

(V.

van de

ｨ･ｾｩｮ

jnren. thans hersteld te

ｺ･ｳｴｩｾｮｲ

ｨ･ｾｨ･ｮ

van Laar, H. Gartner).

Rosse woelmuis Ｈｃｬ･ｴｨｲｩｯｮ ｭｾＧｳ
pI'l.reolus) - ｾＱｉ J'l{';RK: 1'i-1X-197t'. 1 ex. I'evanp,en aan de voet van i!e Veen- en Veli!endijk, hij het weii!evopelreservaat (D.A. Jonkers).
Wezel (Mustela nivalis) - N1JKF.RK: 23-1V-1977 1 ex. en 13-VI1-1977 1 ex.
in het ｷ･ｩ､ ｶｯｾ･ｬｲ ｳ･ｲｶ｡ ｴ

Arkemheen (D.A. ｊｯｾｫ･ｲｳＩＱ

Polder Arkemheen

?O-VI11-1 0 77 1 ey.

(R.J. Tenkink) - PUTTEN: 1-VI11-1977 1 ex. op de Zee-

di jk tUBs..n Ni jkerkerhnvnn en NulriA (T.. .T. H"mels).
ｾｵｮｺｩｮｰ

(Putorius

ｰｵｴｯｲｩｾ Ｉ

ｆＺｅｍｾｓ

-

25-1-1911 richtte een Run .. ｾｮｩ
kinpen hij de voormalipe

volpens de Gooi- en Eemlander rl.d.
in de nnmiddap een slachtinl'

ｮｯｳｴｾｯ､･

ｈ･ｳ ･ｮｷ･ｾ

nahij de

ｫｲｵｩｺ ｮｾ

Stoutenbureerlaan (W. Knol), ?)-1X-1977 1 S dood on de ｍｯ ｲ ｴ･ｲｷ ｾＬ
m ten zuiden van de ｫｲｵｩｺ ｮｾ

ｌｾｊＵﾭ

met de
ca

(J. Hofman).
de Gooi- en F.emlander d,d, 18-1-110°,

met de ｐｯｳｴｷ･ｾ

otter (Lutra lutra) - EElffNES:
werd toan door (;. Arninlc

onder de

te Eemnes (med. D.A. Jonkers). -

DEN: 15-VI1I-1977 1 ex. dood op de

50

｡ｾｮ

ｳｮ･ｾｬｯｶ

p.An

YÏ:1otter "..eschotp.n in eie 'F:emne3Rer"'<'l1c1er

(noti tie vnn r,. 110elcnchntnn. mni!. n.A. Jonk..,",,).

-17'Eunzing (Putorius putorius) (vervolg) - WOUDENBERG: omstreeks 4-XI-1977 1
ex. dood (verkeersslachtoffer) op de Voekuilerdijk, voor huisnr. 12 (Z.
Bruyn) •
volgens eBn bericht in de Oooi- en EemRee (Capreolus capreolus) - ｅｾＺ
--lander d.d. 26-X-1910 werden "de laatste dagen" te l!emnes drie Reel!n geschoten (med. n.A. Jonkers). NIJKF.RK: hegin VI-1976 1 ex. zwemmend in de
Rassenbeek, Polder Arkemheen (D.A. Jonkers); 9-III-1977 1 ex. Ko.mersteeg
(B.J. Tenkink), 13-111-1977 5 ex. Appel (E. J. Tenkjnk); PUTTEN: 4-1111977 8 ex, Donkere steeg (P.J. Tenkink); BARNEVELD: Landgoed Erica, volgens jachtopziener H. Hazeleger en jager G. van Silfhout ｫｯｾ･ｮ
op dit
landgoed 40 Reel!n voor, waarvan er per jaar 12 mogen worden afgeschoten
(Het Parool, 37 (1'0001): 6, d.d. 27-VIIJ-1977).

vogels
Vogelwaarnemingen in het Weidevogelreservaat in de Polder Arkemheen (Nijkerk)
ＲＭｾｉ ＭＱＹＷＶ［
1109 ex. Smient, 556 ex. Kleine zwaan (waaronder 109 juv.) en
16 ex. Kleine zwaan (waaronder 5 juv.), 1 ex. Oeverpieper;
19-II1-1976: 1 ｾ Elauwe kiekendief, 2 ex. Holenduif,
23-IV-1976: 22 ex. Smient, 6 ex. Regenwulp, 1 ex. Euizerd (trekkend in
noordelijke ｲｩ｣ｨｾｩｮｧＩＬ
1 ex. Visarend (trekker.d in noordelijke richting);
ＲＹｾｴｖＭＱＹＷＶＺ
1 ex. Euizerd (trekkend in oostelijke richting),
15-IX-1976: 2 ex. Krakeend, 1 ex. Boomvalk, 2 ex. Groenpootruiter (trekkend in zuidwestelijke richting), 115 ex. Goudplevier, 1 ex. Eokje;
24-111-1977: 1 ｾ Elauwe kiekendief,
26-IV-1971: 2 ex. Regenwulp (fouragerend), 1 ex. Witgatje, 34 ex. Zwarte
stern (trekkend in westelijke richting), 2 ex. Eeflijster, 1 ex. Tapuit,
27-IV-1977: 6 ex. Eruine kiekendief, 1 ex. Grauwe klauwier (D.A. Jonkers).

Vogelwaarnerningen in de Polder Arkemheen (Nijkerk)
15-IX-1976: roofvogeltrek toven de polder in de richting van Earneveld,
van 10.05 tot 13.15 uur passeerden 15 ex. Eruine kiekendief, 1 ex. Visarend, 8 ex. Wespendief, 2 ex. Buizerd, 1 ex. Ruigpootbuizerd en 1 ex.
Boomvalk, 2 ex. Tapuit (ten oosten van de Wielse sluis);
16-IX-1976: 1 ex. Boomvalk met prooi (trekkend langs de dijk in westelijke richting), ｾ ex. Euizerd,
25-1-1977: 4 ex. Holenduif, 1 ex. Kerkuil (in stoomgemaal bij Wiel);
1?-VIII-1977: 1 ex. Ptlrperreir,er (fouraRerend), 6-TX-1917: idem;
6-IX-1977: 1 ex. Velduil, 1 ex. Wespendief en 2 ex. Buizerd trekkend in
westelijke richting,
8-IX-1977: 2 ex. Groenpootruiter, 1 ex. Eokje, 1 ex. Tapuit, 2 ex. Paapje
(D .A. Jonkers).
Dodaars - AMERSFOORT: 27-IV-1977 1 ex. in de regenvijver aan de Keerkring, 21XI-1977 1 ex. in de singel bij Plantsoen Oost/ de Kamp (V. van Laar); NIJKERK: 13-111-1977 1 ex. in de Nijkerkervaart (E.J. Tenkink).
Aalscholver - EEMNES: 21-V-1977 1 ex. vissend in de Eemnesser buitenvaart (G.
Dirkse ).
Grote blauwe reiger (Ardea heroidas) - AMERSFOORT: 16-IV-1977 en enkele dagen
daarna 1 ex. militair terrein bij de Willem 111 kazerne. Ontsnapt uit vogelhuis? (L.J. Hemels).

-18Blauwe reiger - SCHERPENZEEL: 1977 ca 6 broedgevallen in het Broekerhos. Neemt
jaarlijks in aantal toe (J. Lagerwey).
Purperreiger - ｅｾｲｮｓＺ
7-V-1977 1 ex. in weiland langs de Volkersweg, MaatpcIder (149.1-474.2) (G. Dirkse); ERMELC/APELDCORN: 30-IV-1977 1 ex. Leemkuil,
Landgoed Staverden (P.C. Tazelaar).
Koereiger - PUTTEN: med. d.d. 13-VIII-1977: "enige ｭ｡ ｮ､･ｾ
geleden verbleef
1 ex. geregeld langs de uitwatering van het P\lttense gemaal, Polder Arkemheerr' (med. van in naburige boerderij wor-er.de jager/boer).
Roerdomp - PUTTEN. 5-II-1976 1 ex. Oldenaller (P.C. Tazelaar).
Ooievaar - EEMNES: "Te Eemnes werden 10 ooievaars gezien" (Gooi-en Eemlander,
d.d. 1-III-1905, med. D.A. Jonkers); ｂａｒｎｅ｜ｾｌｄＮ
29-VI-1977 en daarna 1 ex.
Kootwijkerbroek (P.C. Tazelaar).
Smient - NIJKEP.K. 6-IX-1977 1& en 1!j! op Nijkerkernauw (D.A. Jonkers).
Pijlstaart - BARNEVELD. 13-II-1977 1 & en 1 !j! Seumersegat (P.C. Tazelaar).
Slobeend - BUNSCHOTEN: 23-VI-1977 een groep van 12 && in V-vlucht boven t-et
Eemmeer bij het Bunschotergemaal (G. Dirkse).
Brilduiker - BARNEVELD: winterhalfjaar 1976/'77 6 && en 6 !j!!j! Seumersegat (P.
C. Tazelaar).
Grote zager - NIJKERK: 23-IV-1976 1 & Nijkerkernauw (D.A. Jonkers); 6-XII-1976
4 && en 3 !j!!j! Arkemheen (P.C. Tazelaar), 12-VI-1977 1 ex. NiJKerkernauw ter
hoogte-van de Bremerseweg (G. Dirkse).
Berfeend - EEMNES. 7-V-1977 1 & en 1 !j! langs de Zomerkade in de MaatpcIder
149.1-474.7) (G. Dirkse).
Dwerggans - EEMNES. volgens een med. in de Gooi- en Eemlander d.d. 5-X-1904
werd in de Eemnesserpolder 1 ex. geschoten door de jager G.L. Arpink, die
het dier naar Artis zond en hiervoor f 5,- ontving (med. D.A. Jonkers).
ｾ｡ｲｴ･
zwaan (Cygnus atratus) - NIJKEPK: 12-XI-1977 1 ex. in de Polder Arkemheer., weiland ten noorden van de Bunschoterstraat (J. Hofman en V. van
Laar) •
6-III-1976 22 ex. (waaronder 4 juv.) in de Eempclder
Knobbelzwaan - ｅｍＱｾｓＺ
(D.A. Jonkers), NIJKERK. 12-XI-1977 37 ex. (waaronder 3 juv.) in groepjes
van twee tot zeven ex. verspreid over de Polder Arkemheen ten westen van de Nijkerkervaart (J. Hofman en V. van Laar).
"Wilde zwanen"- EEMNES: "Grote zwermen wilde zwanen vallen in de polder neer.
Pogingen om hen te schieten gelukken minder' (Gooi- en Eemlander d.d. ?9XI-1905, med. D.A. Jonkers).
Kleine zwaan - EEMNES: 14-III-1971 62 ex. op weiland in de Eempolders; 6-III1976 47 ex. (waaronder 11 juv.) Eempolders (D.D. Jonkers); AMERSFOORT. 3XI-1977, 15.00-16.00 uur, 100 ex. in weilanden en polderslootjes in de Polder Zeldert, 13 van deze dieren waren juvenielen (V. van Laar); BAARN. 3XI-1977 36 ex. in Àe Polder Zeldert tussen 15.00 en 16.00 uur (V. van Laar);
NIJKERK. 27-II-1977 158 ex. Polder Arkemheen (B.J. Tenkink); 12-XI-1977 tussen 12.30 en 13.30 uur 809 ex. (waaTonder 59 juv.) in de Polder Arkemheen
tussen De Laak, de Bunschoterstraat, de Nijkerkervaart en de Veen- en Veldenelijk (J. Hofman en V. van l.'-"lr) , PUT'rnN: 1;'-XJ-1 ')77 41 ex. in weiland
ten westen van de Middelbeekweg, 10.30 uur (Polder Arkereheen) (J. Hofman
en V. van Laar).
Zie m.b.t. het voorkomen en de voedselkeuze van de Kleine zwaan in de Polder Arkemheen en overig Nederland. A. Timmerman, 1977. De Kleine zwaan
(Cygnus bewickii).- Het Vogeljaar, 25(3): 113-123, 13 fig. en W.C. Mullié
& E.P.R. Poorter, 1977. Aantallen, verspreiding en terreinkeus van de Kleine zwaan bij vijf landelijke tellingen in 1976 en 1977.- Watervogels, 2(3).
85-96, 3 tab., 7 fig., 1 foto. Zie cok het omslag van deze Te Velde.
Buizerd - NIJKERK. 13-III-1977 1 ex. Appel (F.J. Tenkink), 22-V-1977 3 ex. Appelse heide (E.J. Tenkink), 1977 broedgeval (2 juv. waarvan één "witte") bij
't Woud (P.C. Tazelaar), PUTTEN. 4-III-1977 1 ex. Donkere steeg (B.J. Tenkink); HOEVELAKEN. 16-IV-1977 1 ex. Hoevelakerhos (R.J. Tenkink); SCHERPENZEEL: in 1977 waren er om Scherperzeel acht horsten. Van vier nesten zijn
de broedresultater. hekend, hierin kwamen 8 juv. groot. Eén van deze ｾ･ｳｴ ｲＮ

werd zelfs door 3 juv. bewoond, die alle z1Jn uitgevlogen. Eén horstboom
werd ·omgezaagd. De dader werd gegrepen en één juv. werd in een vogelasiel
grootgebracht en ｴ･ｲｾｬｯｴ ･
losgelaten (J. Lagerwey).
Sperwer - NIJKERK: 22-V-1977 1 ex. Appelse hei (B.J. Tenkink); PrTTEN: 10-IV1977 1 ex. met prooi Oldenaller (P.C. Tazelaar).
Havik - PUTTEN: 1977, verscheidene keren 1 haltsend en alarmerend ｾ｡ ｲ
waargenomen (F. Berendse).
Wesper.dief - NIJKERK: 5-VI-1977 1 ex. Putterweg (B.J. Tenkink); NIJKERK/PU'l'TEN:
21-VIII-1977 1 ex. Beulekampersteeg (J.H. Sanders); PUTTEN: 1977. één zeker
en één waarschijnliJk broedgeval (F. Berendse), 12-VI-1977 1 ex. in hos bij
Olden Aller onder Blankevoort (G. Dirkse).
Bruine kiekendief - EEMNES: 7-V-1977 1 ｾ jagend boven waai lar.gs de Zomerkade
in de Maatpolder (149.2-475.7) (G. Dirkse); NIJKERK: 23-VI-1977 1 ｾ voedselzoekend boven de uit 1916 daterende Eender.put in het C.R.M. reservaat Arkemheen (G. Dirkse).
Blauwe kiekendief - ｅｍｴｾｓＺ
7-V-1977 1 ｾ jagend langs de Korte Maatsweg, Eempolder (149.2-473.4) (G. Dirkse).
Grauwe kiekendief - NIJKERK: 7-VII-1977 2 ex. Polder Arkemheen (B.J. Tenkink).
Visarend - NIJKERK: 3-IX-1977 2 ex. Polder Arkerr.heen; BARNEVELD: 6-III-1977
1 ex. aan de Barneveldse beek en in de omgeving van de Vinselaarse Plas (L.
J. Hemels).
Boomvalk - AMERSFOORT: 28-IX-1977 3 ex. Stadhuisplein en op de Lange Jan (J.H.
Sanders en V. van Laar).
Patrijs - SOEST: 5-111-1977 1 ex. A.P. Hilhorstweg (L.J. Hemels).
Scholekster - NIJKERK: 13-111-1977 80 ex. Polder Arkemheen (B.J. Tenkink):
r.;ClIRnPEN7.1i:RL/nF:N:1W01:T>R:

Ai

nrl maart/ tlnr: i n a pri 1 1 1)77 vcrb 1 ｾＨＧｦ

een ｉ ｾｲｮｃＧ

p van

31 ex. langs het Vallei kanaal ten zuiden van Laml'nlt:en. In de 1001' vall "pri I
"loste" de groep "op", eind april waren ze verdwenen. Na de broed.tijd ..as el'
iets noordelijker van deze plaats een groep van 44 ex., deze verbleef zowel
overdag als 's nachts op eer. vrij vochtig weiland. 's Avonds trokken roepende scholeksters over in de richting van de pleisterplaats. Dit werd in de
omgeving van Scherpenzeel nog niet eerder waargenomen. In Renswoude zaten
op 26 juli 1977 ruim 30 scholeksters op een weiland op Ubbeschoten. Wie
heeft dit verschijnsel van pleisterende scholeksters ook elders in de Gelderse Vallei waargenomen? (J. Lagerwey).
Kievit - EEMNES: volgens de Gooi- en Eemlander d.d. 22-IV-1905 werd toen een
nest met 6 eieren gevonden (med. D.A. Jonkers); SCHERPENZEEL: in de omgeving van Scherpenzeel neemt de Kievit in aantal toe; mogelijk hangt dit samen met de zware bemesting van de grond en de daardoor kwantitatieve toename van de bodemfauna. Hoe zouden anders ca. 500 Kieviten var. september tot
ｦｾ｢ｲｵ｡ ｩ
op een oppervlakte van 10 ha genoeg voedsel kunnen vinden? (J. Lagerwey) •
Watersnip - NIJKERK: ?0-III-1977 1 ex. ｮ｡ｲｮ･ｶ ｬ､ｮ･ｷ ｾ
(n.". Tr.nkink).
Bokje - ｬａｭｖＱｾｌｄＺ
wi nterhalf jaar 1')'7 G/"('( nu. ') Cl<. 3(mlllcrscgat (I'. C. 'I'al<ela:l1'),
Houtsnip - AMEH5FOORT: 2-IIJ-1976 1, ex. baltsend bij viaduct RW 28/spoorlijn
Amersfoort-Kesteren (n.A. Jonkers).
Wulp - EEMNES: 6-II-1971 ca. 30 ex. fouragerend in Eempolders (D.A. Jonkers);
NIJKERK: 13-111-1977 3 ex. Appel (B.J. Tenkink).
Regenwulp - PUTTEN: 23-IV-1977 11 ex. in de omgeving van de Kruishaarse heide
(F. Berendse).
Grutto - EEMNES: volgens een bericht in de Gooi- en Eemlander d.d. 16-v-1904
werd toen een nest met 5 eieren gevonden (med. D.A. Jonkers); ｒａｆｾｖｅｌｄＺ
25-VI-1977, een groep van 115 ex. t'ouragerend op pas Rehooid Rrasland l'i j
de Beatrixschool, De Glind (C. Dirkse).
Zwarte ruiter - EEMNES: 21-III-1971 1 ex. Eempolders (n.A. Jonkers); NIJKERK:
?3-IV-1977 2 ex. westelijk deel Polder Arkemheen (F. Berendse).
Kluut - NIJKERK: 23-IV-1977 2 ex. westelijk gedeelte Polder Arkemr-een (F. TIerendse) •
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Zilvermeeuw - AMERSFOORT, 3-IV-1977 6 adulte ex. tussen Kok- er. ｓｴｯｲｭｾ･ｵｷﾭ
en in weiland ten zuiden van de Mgr. v. d. Weteringstraat. Kok- en Stormｭ･ ｵｾ･ｮ
ziet men gedurende het winterhalfjaar geregeld op de Hooglandse
weilanden, Zilvermeeuwen zelden of nooit. (L. Spier).
Grote-burgemeester - BUNSCHOTEN, 17-1-1977 1 ex. boven de vuilnisbelt aan de
Groene Weg en in de omgeving van Bunschoten (L.J. Hemels).
Dwergmeeuw - NIJKERK/BUNSCHOTEN, 30-IX-1977 tientallen ex. trekkend in westelijke richting boven het Nijkerkernauw en Ee{l1meer (tussen ds sluizen bij
Nijkerkerhaven en De Dode Hond), zuidwester storm (windkracht 8); 1-X-1977
17 ex. boven het Eemmeer tussen de Eemmond en de hoogspanningskabel, 15.30
uur, trekkend in wèstelijke richting (tegen de storm in); 1-X-1 977, 15.3016.15 uur, 40 ex. boven het Nijkerkernauw tussen De Laak en de sluizen bij
Nijkerkerhaven, trekkend in westelijks richting. (J.H. Sanders en V. van
Laar). Dwergmeeuwen trekken slechts incidenteel en zeer onregelmatig als
doortrekker langs de kusten van het Eem- en Gooimeer. Naar de heer H.J.
ten Brinke te Bussum, secretaris van de Vogelwerkgroep het Gooi e.o., ons
meedeelde, vsrmeldt het ornithologisch archief van deze werkgroep een beperkt aantal zeer onregelmatige waarnemingen van één exemplaar. De grotere
aantallen van de laatste jaren staan als volgt geregistreerd, 5-X- 1 974 7
ex. haveppier te Huizen; 27-X-1974 24 ex. Gooimeerdijk km. paal 10 (Zuidelijk Flevoland); 4-1-1975 2 ex. zanddijk Gooimeerkust; 17-V-1975 2 ex.
Laarder Waameer; 6-X-1975 9 ex. Eemmeer bij Bunschoten; 5-XI-1975 12 ex.
havenpier te Huizen; 17-IV-1976 4 ex. Knardijk (Zuidelijk Flevoland) en
17-XI-1976 4 ex. Eempolder. Slechte weersomstandigheden in de kustgebie-den schijnen vaak het voorkomen van Dwergmeeuwen in hAt binnenland tot gevolg te hebben (H.J. ten Brinke, in litt.).
Holenduif - NIJKERK, 9-111-1977 ? ex. Kamersteeg (R.J. Tcnkink).
Houtduif en Turkse tortel - SCllliRPENZEEL, 1977, op een kunst nest in een populier op de werf broedde eerst een Turkse tortel, daarna een Houtduif (J.
Lagerwey) •
Steenuil - LEUSDEN, 1977, tussen Stoutenburg en Achterveld ｾ paar (F. Berendse) •
Bosuil - AMERSFOORT, 20-1-1977, 's avonds, 1 ex. roepend in het Park Randenbroek (L.J. Hemels); NIJKERK, 9-111-1977 1 ex. Kamersteeg (B.J. Tenkink);
PUTTEN, 2-1-1977 1 ex. dood gevonden (vers) Olden Aller (P.C. Tazelaar);
WOUDENBERG, zie A. Bruijn, 1977. In memoriam een Bosuil.- De Lepelaar, (51),
26-27.
Velduil - SCHERPENZEEL, XI-1977 1 ex. verongelukt in prikkeldraad tussen Breehoef en Wittenberg, in asiel (A. Bruijn en Z. Bruijn).
Gierzwaluw - SCHERPENZEEL, in 1977 ca. 12 nesten in het dorp (neemt in aantal
toe) (J. Lagerwey).
IJsvogel - EEMNES, "In de nabijheid der zee houden zich ijsvogels op. Men
heeft nog geen van deze schone dieren kunnen schieten." (Gooi- en Eemlander d.d. ＿ＹＭｘｉＭＱＹＰｾＬ
med. D.A. Jonknrs); LFolTSDEN, Ｗ ｱＱＭｉｔ ｖＭｾＱ
1 ex. bij
Lisidun-ahof, lIamersveld (J. lTofman); NIJKERK, ;>8-XII-1'!7l'i 1 ex. l)ij het
stoomgemaal, Polder Arkemheen (P.C. Tazelaar), 23-X-1977 1 ex. bij de Wielse sluis, Polder Arkembeen (G. Dirkse), BARNEVELD. van 21-XII-1975 tot 251-1976 1 ex. Schaffelaarse bos (P.C. Tazelaar); AMERSFOORT. 28-XI-1977 1 ex
boven Kooperwetering, nieuwbouwwijk Schothorst; 28-XI-1977 1 ex Koopersingel, 29-XI-1977 1 ex. Kooperwetering (L. Spier; G.M. van Laar).
Draaihals - PUTTEN. 24-IV-1977 1 ex. Appelse heide (F. Berendse).
Groene Spejht - NIJKERK. 20-111-1977 1 ex. Voorthuizerweg (B.J.
'I:enkink •
Zwarte speoht - PUTTEN. 1977, verscheidene malen 1 paartje gezien tijdens het broedseizoen (F. Berendse), 29-V-1977 nest
met ｪｯｮｾ･
in de omgeving van de Kruishaarsche heide (F.
Berendse), SOEST. 16-X-1977 1 ex. Korte Duinen (ft. Zweers).
Grote bonte Specht - HOEVELAKEN, 16-IV-1977 1 ex. Hoevelakerbos; NIJKERK, 26III--1977 1 ex. Oude Voorthuizerweg (B. J. Tenkink).

-21Kleine bonte specht - AMERSFOORT: 1-II1 - 20-111-1977 en 15-V-1977 1 ex. terrein Willem III kazerne, 6-VI-1977 1 ex. ｅｬｧ｡ｳ ｴｲ｡ ｴｪ･Ｈｾｩｪｳｴｲ｡ ｴｪ･
van de
Randenbroekerweg) (L.J. Hemels); NIJKERK: 13-111-1977 1 paartje bij Appel
(B.J. Tenkink): BARNEVELD: 10-IV-1977 1 ex. Voorthuizen (P.C. Tazelaar).
Strandleeuwerik - EEMNES: 17-X-1977 1 ex. (vermoedelijk een ｾ in ruikleed) op
het met klinkers bestrate gedeelte van de waterkering in het noordelijk
deel van de Noordpolder te Veld, bij groepje Veldleeuweriken. Beschrijving:
enigsziná afwijkende koptekening; donkere halsband aan voorzijde, onderbroken door een donkere halsvlek; wangen vanaf snavelbasis bezet met donkere
strepen, rest van de wangen en de keel vuilwit; borst zwak gestreept; sqherpe scheiding tussen borst en vuilwitte buik; rug fijn gestreept; vleugels
en stuit lichtbruin gevlekt; donkere snavel en poten; kruin niet duidelijk
waarneembaar (R. Rense).
Huiszwaluw - SCHERPENZEEL: in 1974 in de directe omgeving van de Stationsweg
316 nog 9 nesten, in 1977.
slechts 2 (J. Lagerwey).
Oeverzwaluw - BARNEVELD: 1977 168 broedparen aan het Seumerse gat (P.C. Tazelaar) •
Wielewaal - AMERSFOORT: 18-VI-1977 1 ex. zingend Landgoed Coelhorst, Hoogland
(G.M. van Laar en V. van Laar); BARNEVELD: 3-VI-1976 ten minste 2 broedgevallen op het Landgoed Erica (P.C. Tazelaar).
Notenkraker - AMERSFOORT: 21-X-1977 1 ex. achtertuin Bergstraat 22 (Z. ｂｲｵｩｪｮｾ［
LEUSDEN: tweede ｾｮ
derde week van november 1977 4 ex. Hessenweg tussen Stoutenburg en Achterveld (P. Mulders); ERMELO: X-1977 1 ex. waargenomen in de
omgeving van de Arn4emse karweg in Ermelo (J. Kammeijel' in ａｭ･ｲｳｦｯ ｲｾｳ･
Courant 90 (256): 15, ,d.d. 1-XI-1977); SCHERPENZEEL: 10-19 november. 1977 4 ex.
Breeschoten (Z. Bruijn) •
.Vlaamse gaai - LEUSDEN: 5-X-1977, 10.30 uur ca. 130 ex. trekkend over de wijk
Rossenberg in ZZW richting (H. Sanders).
Boomklever - HOEVELAKEN: 16-IV-1977 2 ex. Hoevelakerbos; NIJKERK: Ｗ ＹＱｾｉ ＭＶＲ
, 2 ex. Oude Voorthuizerweg (B. J. Tenkink).
Beflijster - AMERSFOORT: 18-X-1977 groep bij het N.S. ｾｴ｡ ｩｯｮＬ
1 ex. vloog
tegen de loods van Van Gent & Loos (Mieke Uilenbroek, ,med. Z. Brui jn).
Paapje - EEMNES: 21-V-1977 1 ex. op ｰｲｩｫ ･ｬ､ｾ｡ ､
langs weiland in de Eemnesserpolder (149.1-474.7) en 1 ex. op prikkeldraad langs wei bij de Eemnesserjachthaven (G. Dirkse); NIJKERK: 20-VIII-1977 2 ex. Polder Arkemheen (B.J.
Tenkink) •
Zwarte roodstaart - AMERSFOORT: 3-IV,-1977 1 ｾ Tafelrondeplein (L. Spier); HOEVELAKEN: 7-V-1977 1 zingend ex.; BARNEVELD: 7-V-1977 1 zingend ex. omgeving
Zwartebroek (F. Berendse).
Nachtegaal - AMERSFOORT: t977, volgend mededeling van de'eigenaar 1 paar bij
het Huis, Landgoed Coelhorst, Hoogland; HOEVELAKEN: 7-V-1977 1 zingend ex.
bij viaduct Hogeweg (F. Berendse); NIJKERK: 4-V-1977 1 ex. Slichtenhorsterweg (B.J. T.enkink).
Snor _ NIJKERK: 14-V-1977 1 zingend ex. ｷ･ｳｴ･ｾｩｪｫ
gedeelte van de Polder ａｲｾ･ｭﾭ
heen (F. ·Berendse).
Rietzanger - NIJKERK: 23-VI-1977 1 ex. in baltsvlucht boven hooilanden näbij
het wiel uit 1916, Polder Arkemheen (G. Dirkse);
Zwartkop - BARNEVELD: 30-XI-1976, 7-XII-1977 en 14-XII-1977 1 ｾ etend van bessen van Calicarpa, tuin in Voorthuizen (P.C. Tazelaar).
Fluiter - AMERSFOORT: 21-VI-1977 1 zingend ｾ in Nimmerdor, hoofdlaan achter de
sportvelden; LEUSDEN: 21-VI-1977 1 zingend ｾ in bos op de hoek van de ｂｵ ｲｴｾ
weg en het fietspad vanaf de Dodeweg (H. Boon).
Oeverpieper - EEMNES: 21-111-1971 1 ex. in Eempolders (D.A. Jonkers); BARNEVELD: van 13-II1 tot 9-IV-1977 2 tot 4 ex. Seumerse gat (P.C. Tazelaar).
Bonte vliegenvanger - AMERSFOORT: 1977, met zekerheid 4, mogelijk 5· ｳ･ｪｾｲ｡ ｰ
in het Randenbroekerbosch. (L.J. Hemels).
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AMERSFOORT: Amersfoortse Berg, 1977,

I

Uit:

Amersfoortse Courant,
90 (145): 20, d.d. 24
juni 1977.

Witte kwikstaart - BARNEVELD: 18-1-1976 3 ex. Seumerse gat, 19-1-1977 1 ex.
Kootwijkerbroek (P.C. Tazelaar).
Grote gele kwikstaart - PUTTEN: 17-IV-1977 2 ex. fouragerend langs de Schuitenbeek, ,Oldenaller (P.C. Tazelaar); BARNEVELD: 28-II-1977 1 ex. langs de
Kleine Barneveldse beek (F. Berendse).
Gele kwikstaart - NIJKERK: Polder Arkemheen, ?0-VIII-1977 4 ex. (R.J. Tenkink),
----24-IV-1977 twee keer 1 paartje waargenomen (P.C. Tazelaar), 28-VIII-1977 1
ex. bij Sluis Nijkerk (J.H. Sanders); PUTTEN: 7-VII-1977 1 ex. bij het Puttense gemaal, Arkemheen (n.J. Tenkink).
Klapekster - PUTTEN: 12-111-1977 en 19-111-1977 1 ex. Kruishanrse heide (F.
Berendse) •
Grauwe klauwier - BARNEVELD: 12-X-1976 2 ex. Voorthuizen (P.C. Tazelaar).
Putter - AMERSFOORT: 1977, groep van ca. 50 ex. in Elzen aan de Cavaleriestraat,
terrein Willem lil kazerne (L.J. Hemels).
Sijs - Gedurende het gehele winterhalfjaar 1976/1977 geen enkel ex. ｾ･ｨｯ ｲ､
of
r;ezien. Wi" heeft er wel r;ezion? (T•• J. lIemeln) look op de r;omeentr.' i ,;ko kwr.kerij aan de Heiligenbergerweg te Amersfoort werd in deze periode geen enkel
Sijsje gezien. Nu (november 1977) verblijven er geregeld groepen van 20 tot
40 ex. Zie verder: Orden Chr. van & A. Smit, 1962. Sijzenjaren. - De Levende
Natuur, 121-128, 5 fig.
Barmsijs - AMERSFOORT: 17-XI-1977 ca. 20 ex. in achtertuin Bergstraat 22 (Z.
Bruijn).
Keep - zie onder Tjiftjaf, betreft dit het zelfde geval als vermeld in Te Velde, (12): 31 ?BARNEVELD: 19-X-1976 250 à 300 ex. bij Kootwijkerbroek (P.C.
Tazelaar) •
Geelgors - LEUSDF.N: ?5-VI-1,)77 1 ex. zinr:end op Groot Zandhrink (G. Dirkse).
IJsgors - EEMNES: 17-1-1965 1 ex. in de Eempoldors (D.A. Jonkers, W. Gerritse.
G.J. Blankenaen P. Oosterneek).
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reptielen en amfibieën - - - - ｚｬＧＺＡｾＮｨ ｡ｬ｜･￨Ｎｩ ｳ

(Le.ceMa agi.lis) - NtJY.F.IlI<: 2?-V-19Ti 1 ex. ａｰｐＢｾｳ･
heide (1..
J. Te1".ki l'k; •
.ley.erJdbal:e.nÈ-.e !'.a.e:edis (Lacer1.a vi vi pé.ra) - t!l JKl':li:K: $-1II-19Ti 1cr n,et sccur.da.ire ｾｴ｡ ｲｴＬ
heide bij ｍ･ ｲｾ･ｬ￤Ｌ
ｴｵｳｾ･ｮ
de beide vennetjes ten zuiden van de Akker.,eg (166.1 - 465.8) (A.H.P. Siun'pel).
ｒｩｮｾＮＡ ｾ
(Natrix natrix) - .!l JKERK: ZOr."ler 197'( 1 ex. in actieriuin Ora1"je·cuurt, NiJKerk (B.J. TerJcink).
ｾＺ
(Vipera berus) - PllTTEN: 17-1V-1977 6 ex. aan de ｌｩｪｳｴ･ｬｾ ｅｬ｡ ｮ
(E.J.
Ter.kink; •
ｒＥＢｳｴｲ･ｾ
(:Bufo 02.1an,i ta) - ａｍｅｰＧｳｆｏｲｾＺ
4-VI-1977, 16. 1 5 UIJ1", roepende
óè in slootjes ter. noordoosten vaIl de kr"izir.g SJ.aagse"egjZeldertseweg-,
Polder Zelderi (V. van Laar).
ｈ･ｩｫ ｾ
(Rana ｡ｬｾ ｩｳＩ
- ｅａｆｾｖｉｄＺ
25-11-1977 1 drachtig ｾ in het NO deel van het veentje bij Dusschoten, 9-111-1977 twee verse eiklompen op
daze plaats (168.6 - 467.4) (A.H.P. Stumpel).

VIssen

fｾ

ＮｾＧＭ

ｖＱｓａｽＺｏｾＧｅｎ
m.b.v. eer. kl'ui,wet in de bo()zen. varl het Eunsehotergf'maa,] op
--1r):'ÏV- 197'1: ErasErr. (Abre.mill brama.) 3 grote ex., Blei (Blicc2. bjoerkIla)
enln,le ex. ruim 10 cm groot er. Blar.kvGorn (R>.<tilu,tï-utilus; een tiental
ex. (a. Dirkf-e;.
-------.

ｖＱｓｾａＮ Ｚ ｧｓＱＮＧｅ Ｑ

bij de bI"Jg ill de SC'huHenbeek (165.4 _. 47<1.4) op 18-1V-1977:
Elartlcv(,2...r:!' (Rutilus rdilus;, ｂ ｡ ｾ
(Pena fluviatilus), Tiendoorr,tje
(Pt:r:gitius ｐＢＮＱ ｾＭｩｴ ｵｳＺ
er. Winde {Leuciscus idue) , ler.€te ca. 10 CW, Rv.
8, A. 11, Sch. 9 - 59 - 5,-orárijer'ode Etl'eep langs de or.derzi jde van de
staart en de ｾﾷｯ｣ｲｺＮｩ
jà(: yarl dp. &.Tlaa.l vin (G. Di rks E' ) •
Bittervocrn Ｈｒｨｯ､･Ｎｾ
sericeus ｡ｲ･ ｾｳＩ
- ｎＱｊｋｅｐｾＺ
23-VI-1977 5 ex. gevangen
m.b.v. schepr.et onder de dtliker Vall df' DawJrersbeek in de !lremer'Seweg
(155.9 - ＴＷｾＮＳＩ
(C.DirkRf).
Zeelt ('I'inca tinca) - E}:MNES: "lioe·r J. Perier werd in de EemnesserJ:older
-ëën Zeelt ven ＮＱｾ［
pond ge....argen'·, volgens r,e Ge,oi- en Eer.-.lander- d.d. 7V111- 1 91 2 (med. D.I,. ｊｯｮｫ･ｲｾＩＺ
ｴＱｊｋｅｆｾＺ
23-Vl-1977 1 ex. ｾ･ｴ
schepnet
gevaneen ｢ｩｾ
de stuw in de DanJrel'Steek (158.9 - ｾＷＱＮＺＩ
(G. Dirk.e).
Drj."èoernige ｟ｾｴ･ｫＮＡｬ｢｡ ｉＧＵＮ
(Oa.ter·oete",. aculeetus) - NIJXFn: 23-VI-1977
er.kele ex. gevangen in schep et "Lij de stuw ir, de Dammersbeo;k (158.9 ｾＷＱＮ
) (G. Dirkse) •
ｔｩＡＮＧｾ｣ﾷｅｬＱ･
Eltekelbaal'S (Fllte;itius pure;itiw,.) - NL1JCERK: 23-VI-19î7 vÜe
ex. ge\angen in scl:epT.ét bij de ",i.uw in de De.mnersbeek (158.9 - 471.3)
(0. Di'l'l<se).
Bae.rs (Fero,a fluviatilus) - BAlIP1'l: 2:?-V-1977 1 ex. dood in de Fr'aamgracht
-M j de du.... (a. Dir-l<se).

VIS; EN ir· de A:rkerv<.ari.• gf.",. 111 jkerk:

Onderzoek naar opheffing zuurstoftekort.

Zuiveringsschap
kan vissterfte
iet voorkomen

Ui i.:
AlT.ersfoortsE' Ccul'..nt,
90 (142): 11\; d.d. 21
jmd 1971.

APELDOORN .- Het ZuiverinRs.. ｮｾ
bekend was dat de water.
seh40 Velll"o stelt Oll het or.en· kwaliteit zeer slecht I' ct> dat er
huk c''''' onderzoek IJl naar (\" zich Jaarl:Jka vIssterfte .oordoet
oorUlken van de vlssterne in de
A rket\·.an bij NIJkerk. ｍｾｉｩｊｫ･
oorzakeu zijn zuurstorR'ébrek In

het

tQJ1Ual'ln:lter

door

ｯｶ･ｲｳｴＮ ｾｮ
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van ｾＮ｣ｴ
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-25VLINDEF.5:
(Catocala nupta) - ｈｕｉｚｅｾＺ
ＲＷＭ｜ｾｬｉＱＹ
1 ex. Eemrr.eerkust
Rood ｷｾ･ｳｫｩｮ､
--aan het eind ,,-an de ｚ･ Ｇｬｾｧ
(G.M. van LE.ar er. V. van Lear), ａｬｦＮｆＺ ｓｆｏ ｒｾＧＺ
24-VIII-1977 1 ex. tuin V1:>n het St. Flis1\beth Ziekenluis (L.J. Hemels).
Agaatvlinder (Brotolomia meticulosa) - ａｉｦＮｅｒｓＺｆＧｃｏｾ
1977 1 ex. in tuin aan
de Randen1lrcekerweg. De var. pallida md olijfgroene vle,;.gels (I.• J. Hemels) •
Kleine beervlinder. (Phragmatotia fuliginosa) - ａｍｅｒｓｆｏｾＧＺ
16-VI-19T7 1 ex.
tui11 va11 het St. E1.isa"betb Ziekel".huis (L. J. Hemels).
Bastaardsati jnvlinder (Euproetis chrysorrhoee) - ｃｅｕＺｾｒｓ
VALLEI:

Rups reden slipgevaar
DEN RAAG - Als we niet Vallei, de Noordoostpolder en de

Oppassen, cUJden we bID- omgevtng van Amsterdam en Rot.
_..
uit
d terdam. De aantaatl.nl van bomen
ne....ort
over
e· en ltrUIken kan emotie Z\ln. hoewel
bastaardsatijnvlinder. Deze die IChade doorgaana nogal mee-

van een pol!tlache naam
voomene vUnder zou name..... ZO wordt In de van"aa......
verschenen becrotlDc van
landbouw en visseriJ voor
1978, In zijn rupsenperiode
een ernsti"
slip-vaar
VOl'.-.
•
men op wecen en vooral
fietspaden.

De
bastaardsatijnvlinder
verplaatst Zich de laatste Jaren
vanuit Noord·Brabant en LImburg
naar de Achterhoek, de Gelderse

valt. De rupaperlode van deze v1lnder echter blIJkt bijzonder onaangenaam. ,.De rupsen veroorzaken
ernstige overlaat aan de mensen
·(huld· en oogirritaties) en ze vormen.
wanneer de rupsen zich verp1aat8en,
·een allpgeY,8M op wegen en vooral
fietspaden, !'chrlJlt mlnlater Van
der Stee.
In overleg met rIJka· en provtn.
clale waterstaat worden bestrIJ·
dlngaadvlezen opgesteld en aan
wegbeheerders aanw\Jzlngen gegeven hoe het beste kan worden opgetreden tegen de bastaardsatijnvUnder.

Uit: Amersfoortse Courant, 90 (220): 17 (20 september 1977).
ｌｕｬｚｅｾ

:

Hoofdluis (cf. Pediculus bumanus var. capitis) - NIJKF:PJ<, BAF..NEVEnD, HOE1iELAKEN, SCHERPENZEEL: "De schoelarts K. Regnery uit Hoe-.;-elaker. zegt in bet
jaarverslag van de Schoolartsendienst Ni jkerk dat de r.oofdluis nog steeds
niet is uitgebannen. Bover.dien constateert hij dat, na. behandeling, in
sommige gevalIer. nog neten (eieren van luizen) worder. aangetroffer.• Volger.s bern ken dat wi jzer. op bet immuUlj worden van de luizen voor het gebruikte middel, noury hoofdllater" • (Arr.er.;foortse Courant, qO (?fl?): 1 (1
(J eceml,er 1(177) •

slakken-------------Limax noaximus (Naakt.slak) - PlJ'l'TEK: 13-VIII-1977, 1 ex. onder plal".k ep de
steer.glooiing van de Zeedijk (V. van Laar en B. van de Hoef). Zie ook
Te Velde, (3): 39.
llelicieona (Arianta) arl,ustorun. (Huis jesslak ) - RUNSC1l0TF.N: 31-VII-1977, ca..
60 ex. op de steer.glooiiTig er. irl l"igtkruiden op d.e Veen- er. Veldendi JK
1:en oosten van Spéker.bul'g (a.M. van l.aar er. V. van Laar), PlJ'l'TEN: 13-VIII1977, 3 ex. onder plank op de ｳｴ･｣ｮｾｬｯ ｩ ｮｾ
van de ZeediJK (F. van de Hoef
en V. van Laar). Deze mooie slak sc.hijnt i11 ons getied nergens zo algemeen
als op de steenglooiing van de oude ZuiderzeediJK. ｌｅｕｓｄｾＺｎ
10-V-1977, 1 ex.
in essenhakhoutstobben aan het eind van (le ｾ･ｴｳｬｯｨＮ｣ｓ
(V. van Laar).
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Broedvogels, doortrekkers en wintergasten in
het ·Randenbroekerbos (gem. Amersfoort). 2.

door
1.• 1J. Ｂｩ ｦｴｾ

(J\mf'rnfoort )
Het onderstaande soortenlijstje ｭｯｾ･
dienen als ｡ ｮｶｵｬ ｩｮｾ
on de lijst in de
bi jdraF,e van J. Terr" (1977), "llroedvOp'els, doortrekkers t"n 10 nterp'asten
in het Randenbroekerhos" in Te Velde, (1:»: 37-1\0.
ｾＢＷｩｰｲＮ

Houtsni"

1 ex. waarl"enomen on 19-TT1-1976; ook eerner epns

Holenduif

lloewe I de Eo lendui f mol"'o I i .ik eni I"e ja ren "fwe?!,. i" ...." ...Pt"st
of ｨ ｯ ｾ ｴ ･ ｮ ｾ
mpt Ｔｾｮ
naar ｶ･ｲｴ･ｰＧ･ｮｷｯＨＩｲ､ｩｾ
was. hehren ｾｲ
in
1 "177 w'.-:".",.hi ,inli jk ' n', r"n .-prro,,<1.

Kleine karekiet

On ,\1-V-197t1 1

S"OtvoP'el

ｰｴ［Ｍｲ ｾ

Flui t"r

ＡｦｾｮＮｰ Ｂ ｩＷ

VUllY"rroud-

haant.le

ｬｾｴＬｮ

＿ｩｮｦＢｾ

in

P.X.

ＧＱ ｾｴ

rir'f l"'n ....:-:

v:ln w;'\"lrnp.minl''': 1"_V_1'l7"l.
p.)!'.

ＢｉＱﾷｾｲ ｰｮＬ ＢＧｰＮ ＢＬ

?2-'1-1'177. "/",aranhi
7. i. nrA'1ne ex.
en ｾＭｖ｟ＱＹＷｾＮ

()n

ｾｮｬｩ

jk

ｾＢ

vi ivp!'".

:>f_ '_1'l'7-1. ,r._,,_1.l"'l".
o

"_V_iQ??, ＬＱ｟ＧＡ ＱＧＩＷｾＧｴ

"':_"'_",")7(. ｰ ｾ

ｾＢｯｔＧｴＢ･ｫ ＼＾ｲＢＮ

W:·"·'.T";,:,p.lVlmen

0'1") ;"\l')- T'!_1 q?"\, 11_"'_107 A. """_TTT _1 t)"o.:

ｾ｡Ｂｾ｣ｨｩｪｮｬｩ

jk doortrekkers.

Grot.e eele
kwikstaart

Cp 25-1X-1Q75 1 ex. ｾ Ｂ ｲ ｵ ･ ｮ ｯ ｭ ･ ｮ Ｎ

Anpel vink

Tijden" <1e win'."" 0" hAt voor.i""T' p'eT'el!eld aanwez;p'. "tped"
in klein ""ntnl • .,.a. op 0_,T1_107?, ＿ｾ｟ｘ ＱＧ ＷＱＮ
ｾｲ｟ｔ ＱＨＩＷＱ｜Ｌ
:>A-rI_1'17C;. Ze "li.,il1'!n ｾＺＧ｜ｮ
no.""'fl1 ｾｮＮｰ
Ani"'p O·,-r", ｾＧＩｔｦＧ
ＢＧ ｬｦｾ
",eken.
,!; Ｇ ｴ ｉ ｩ ｮ ｴ ｰ Ｎ ｾ
nikwijl:'l ｩ ｾ Ｂ ｬ ａ ｩ ｮ
waarneminr: 7_ -197?

,.a""t"ll a.an·".p.,.:r.
ｂＭＱ ｾＷａＬ ＱＭｔ ＱｱＷｾＬ

ｾＱ｟ｔ ＱＧ ＷｾＬ

ｮＱＮｴｾ

·/3-

ｾｦﾷｾｴ･
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Insekten en andere ongewervelden in een
stadstuin te Soest
d'oor
W. Zweers

(Soest)
INLEIDING

De onderstaande soortenlijst is bedoeld om een indruk te geven van wat
men aan ongewervelden reeds na enkele jaren na de aanleg in een tuin die
midden in het stedelijk gebied is gelegen kan tegenkomen. Het overzicht
heeft geen enkele wetenschappelijke pretentie en volledigheid wordt niet
beoogd.
De ervaring leert dat het aantal gevonden soorten nagenoeg evenre<tig
toeneemt met a) de eraan bestede tijd en b) de èesohikbaarheid van bruikbare literatuur of determinatietabellen. Ten behoeve van de soortbepaling
werden de dieren

zo mogelijk gevangen, maar niet gedood. Dat laatste

heeft tot gevolg gehad dat vele soorten niet of met onvoldoende zekerheiti
konden worden bepaald, met name bij de kevers. Opgenomen zijn alleen die
soorten welke met een rrrote of althans redelijke mate van zekerheid konden worden bepaald. Het aantal waargenomen soorten is veel groter. Met sommige groepen,
zoals de Diptera, Hymenoptera, Arachnoidea (met uitzondering van de Hooiwagens),
alsmede met de meeste kleinere grondbewonende organismen en de waterdieren
heb ik me nog nauweliJKs bezig gehouden.
De tuin (ontwerp P.P.Draayer te ｾ ･ ｮ ｳ ､ ｩ ｪ ｫ Ｉ

2
meet horizontaal ca. 1100 m ,

maar de oppervlakte is in werkelijkheid groter omdat er veel hoogteverschil
is. De eerste aanleg vond plaats in het najaar van 1973. Daarv66r was het
een vlak grasveldje, aan de vier zijden begrensd door bestrating en omg&ven door flats en andere woningen. Het dichtsbijzijnde "natuurlijke milieu"
bevindt zich op ca.. 400 m afstand (Klein Engendaal). De buitenzijde van de
tuin wordt gsvormd door een in hoogte en vorm variërende w:l1 met een beplantingsgordel van bomen (Eik, Es, Esdoorn, Lijsterbes, Berk, Hobina) en
opgaand houtgewas of heesters (behalve de zojuist genoemde soorten: Els,
Populier, Wilg, Beuk, Haagbeuk, Vlier, Vogelkers, Hulst, Meidoorn, Sleedoorn,
Liguster, Taxus, Hazelaar, Kornoelje, Sneeuwbes, Gelderse roos, Eglantier).
De kruidl=g bestaat o.m. uit Maagdepalm, Lievevrouwebedstro, Dovenetel,
Bosandoorn, Salie, Lonckruid, Kamperfoelie, Penningkruid, Mansoor, Ereprijs,
Zeneeroen, Hertshooi, Vrouwemantel, Klimop, Viooltje e.d. I!.'r is een droge
zonnige grashelling en een êên à twee keer per jaar gemaaid grasveld (beide
op verschraalde grond, dat met een toenemende vochtigheid in de bodem, afloopt
in de richting van een vijver). Deze vijver heeft een smal, ondiep en verlandend
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deel en een groter, dieper en eniGSzins open gehouden deel. Het vijverwater
is vanaf het begin volkomen helder geweest; bij de aanleg zijn enkele
emmers slootmodder uit de Eempolder toegevoegd. De begroeiing bestaat o.m.
uit: Egelskop, Lisdodàe, Mattenbies, Watergentiaan, Waterpest, Hoornblad,
Waterweegbree, Wateraardbei, Waterereprijs, Beekpunge, Lidsteng,

ｗ｡ｴ･ｾ

violier, Dotterbloem en Koekoeksbloem. Het totaal aantal in de tuin aangeplante of uit zichzelf gekomen soorten planten bedraagt tot nu toe
ca. 350, waarvan sommige het overigens weer hebben laten afweten. Dat is
dan

exclusief de grassen, maar inclusief enkele rondom het huis voorkomende

sierplanten en exoten.
In de tabel betekenen (x): 1 of enkele ex. waargenomen;

x

diverse tot vele ex. waargenomen;

x : zeer vele ex. waargenomen.
Na de tabel volgt een over•.icht v.:m de gebruikte literatuur.
OVERZICIIT VAR DE \,AAIlGENO/.lEN SOOnTJ<:N
Orde Odonata-Libellen

1975 1976 1977

Coenagrion puella

x

x

Ischnura elegans

x

x

(x)

Pyrrhosoma nymphula
Lestes viridis (uitsluitend
in st ruiken)
Libellula quadrimaculata

x

x

Opmerkingen
eind mei

begin juni.

half mei

september.

eind mei 1 ex.
half augustus - half
oktober.

x

(x)

half mei enkele ex.
+ larvehuid.

SympetM1lll vulGatum
Sympet rum dCLna.e

x

x

juli - augustus.

Aeshna cyanea (Blauwe glazenmaker)

x

x

half augustus - half
oktober.

Aeshna mixta (Kleine glazenmaker)

eind aUGUStus.

(x)

eind augustus enkele ex.
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Orde Orthoptera-Sprinkhanen

1975 1976 1977

Chorthippus longicornis
Chorthippus brunneus (Bruine
veldsprinkhaan)

(x)

Opmerkingen
Begin augustus enkele ex.

x

x

x

Meestal op grashelling.

x

x

x

Overal.

Orde Dermaptera-Oorwormen
Forficularin auricularin
(Gewone oorworm)
Orde Hemiptera-Snnvelinsecten
Acanthosoma haemorrhidale

(x)

Half juli 1 ex. (Vlier).

Elasmucha fieberi ( met uitkomende eieren)

(x)

Eind augustus (Els).

Ileduvius personC1.tus

(x)

n.uf

l'onto.toln" ['ul'ip""

( ｾＩ

ｬ｜ｕ ｾｬｷｴｗｬ

PhilAenus spumarius (Grasschuimcicade)

ｳｵｴ ｬＮｾ ｕ ＧＮ

1

C'\.

1 ex.

Mei - Juni, larven en
x

x

volwassen ex.

Gerris spec. (Schaatsenrijder)

x

x

Notonecta glauca (Bootsmannetje)

x

x

Chrysopa vulgaris (Groene gaasvlieà x

x

x

In tuin en in huis.

Sialis lutaria (Elzevlieg, Watergaasvlieg)

x

x

Vanaf mei (Els).

(x)

(x)

Bijna het hele jaar.

Orde Neuroptera-Netvleugeligen

Orde

ｍ･｣ｯｰｴ ｲｾｓ ｨｯ ｰｩ ･ｮｶｬ ｇ｣

Panorpa communis

Augustus enkele ex.

Orde Lepidoptera-Vlinders
Maniola jurtina (Bruin zandoogje)

x

Parerge aegeria (Bont zandoogje)

x

Coenonympha pamphilus (Hooibeestje)

x

Juni.

L-':lSiommata megera (Argusvlinder )

x

Half mei.

Vanessa urticae (Kleine vos)
Vanessa cardui (Distelvlinder)

Juli.
x

x

Hellf mei - begin augustus.

Vanaf begin april.

(x)

Half aueustus 1 ex.
regelmatig
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Orde Lepidoptera-Vlinders (vervolg)1975 1976 1977

Opmerkingen

Vanessa ataLll1ta (Atalanta)
Nymphalis io (Dagpauwoog)

x

x

x

Eind juli - eind augustus.

x

x

Begin april - eind september

argiolus.
ｃ･ｬ｡ｳｴｲｩｮｾ

ｾ｣｡･ｮ｡

icarus (Gewoon Blau,nje)

ｾ｣｡･ｮ｡

phaeas (Vuurvlinder)

Gonopteryx rhamni (Citroenvlinder)

x

Pieris brassicae (Groot kool,iitje)
Pieris napi (Klein geaderd witje)
Pieris rapae (Klein koolwitje)

Begin augustus enkele ex.

(x)

Eind mei - begin juni.

(x)

x
x

(x)

x

x

(x)
(x)

(x)
(x)

x

Vanaf maart.
Eind juli - begin augustus.
Eind mei en eind augustus.
Vanaf half april.

Cataclysta lemnata (Kroosvlinder )

Mei - augustus (vijver).

x

Crambus pascuella (Grasmot )
Nymphula I'\YlDphaeata (11aterlelievlinder)

Mei - augustus (gras).
Juni (vijver).

Phalera bucephala (Wapendrager,
rups)

x

September (diverse kolonies).

Noctua pronuba (Huismoeder)

(x)

ｈｾｬｦ

Ph1ogophora meticulosa Ｈ ａ ｧ ｾ ｴ ﾭ
vlinder)

(x)

Eind mei.

augustus 1 ex.

Autographa ganunae (GaJIlIIla.-uil)

x

x

Augustus (gras).

Apatele aceris Ｈｓ｣ｨ｡ ｰｪｾ

:<

x

Augustus - september
(Eik, Esdoorn).

(rups)

(x)

Catocale nupta (Rood weeskind)

Augustus 1 ex.

(x)

Euproctis similis (Donsvlinder)
Dasyehira pudibunda (Meriansborstel) (rups)

(x)

Timandra griseata (Lieveling)

x

1 ex.

.!f.

(x)

Cnmptogramma biline:,tn.

Begin OlUgustus 1 ex. (gr::m}

Augustus - september•
Bind aueustus 1 ex.

01'iotoc;raptio luteolota
(Hagedoornspanner)

(x)

Juni.

Deilinia pusaria (Lichte grijsbandspanner)

(x)

Hclf mei 1 eÄ.

Sphinx ligustri (Ligusterpijlstaart) (rups)

(x)

Augustus 1 e::::.

(x)

stigmella pseudoplatanus (g:mgmijn)
Orde

In Esdoornblad.

ｔｲｩ｣ｨｯｰｴ･ｲｾｋｯｫ･ｲｪｵｦ ･ｲ＼ｊ

Phry ganea (;Tandio (larve)

"

Vijver.

Orde Diptera-Vliegen en Muggen

1975

1976

1977

Opmerkingen

Tipula spec. (Langpootmug)
Chironomus spec. (Dansmug)

Mei.

x

Eristalis tenax (Blinde bij)

(x)

Juni, enkele ex.

Helophilus pendulus (Pendelzweefvlieg)

(x)

Juni, 1 ex.

Orde ijymenoptera-Vliesvleugeligen
Diprion pini (Dennebladwesp) (larven)

x

Juni; kolonies op Den.

Andricus gemmae (An=astakgal)

x

Diverse ex. op Eik.

Diplopis divisa (Rode erwtebladgal)

x

Augustus, op Eik.

Diplolepis folii (Grote appelbladgal)

x

Augustus, op Eik.

Ophion luteus (Sikkelsluipwesp)

(x)

Rhyssa persuasoria

(x)

(x)

Enkele ex.
Juni - ::mgustus, enkele ex

Lusius niger (Zwarte weidemier)

x

Half augustus, diverse
stadia.

Nomada spec. (Koekoeksbij)

x

Vanaf begin juni.

(x)

Ammophila spec. (Rupsendoder)
Eriocampoides limacina (Kersabladwesp)

Augustus, 1 ex. met
dode rups.
Larven.

x

Orde Coleoptera-Kevers
Agonum muelleri
QyrinuB opec.

(x)

Ｈｄｲｾ ｩｫ･ｶ ｲｴｪ･Ｉ

Cr)

l:anth:u-io livida (Bleek.gele
weekschildkever)

Vanaf eind mei, overal.

Rhagonycha fulva (Rood seldaatje)

x

x

Vansf begin juni.

Cantharis fusca (Bruin soldaatje)

(x)

x

Vanaf eind mei.

(x)

Stenagostus villosus
Adalia bipunctata (Twee stippelig
lieveheersbeestje)
Coccinella 7-p. (Zeven stippelig
lieveheersbeestje)

x

Psyllobora 22-p. (Twee en twintig
stippelig lieveheersbeestje)

_

x

Begin augustus, 1 ex.
Vanaf mei, diverse varillteiten.

ｾ

Propylea 14-p. (Veertien stippelie
lieveheersbeestje)

L-

Mei, 1 ex.
April, 1 ex. (vijver).

(x)
x

ｲｾ･ｬ･

I·lei.

ex.
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Orde Coleopter&-Kevers (vervolg)

1915

1916

1911

(x)

Phymatodes testaceus
Aromia moschata (I:luskusboktor)

(x)

Opmerkingen
1 ex.
1 ex.

mordax (Gem=merde
eikeboktor)

(x)

Begin mei, 1 ex.

Leptinotassa decemlineata
(Coloradokever)
Agelastica alni (Grote elzehaan)

(x)

Begin juni 1 ex.
Vanaf begin mei, op
alle Elzen.

.!

Vanaf half mei.

Rhagi. um

x

Phyllobius calcaratus (Knoppensnuittor)
r
Phyllobius viridearis

x

(x)

Phyllobius maculicornis
(Groene snuittor)
RQynchites bet uIen (DerkesiF,<I'enmoker)

x

otiorrhynchus singularis (Lapsnuitkever)

x

I.{ei, 1 ex.

x

Half mei, diverse ex.

x

V:m:\f ""IJ" mei, op T':l"

Van"f mei.

Annelid&-Gelede wormen
Glossiphonia complanata
(Zesogige Clepsine)

x

Eind september.

Herpobdilla octuoculata
(Aehtogige Clepsine)

x

Eind oktober.

x

Eind oktober, diverse ex.

Crustacea-Sehaaldieren
Asellus aquatieus Ｈｚｯ･ｴｷ｡ｴ･ｾ
pissebed)
Oniseus asellus (Gewone keldermot)

Overal.

x
x

Ganunarus pulex (Vlokreeft)

Oktober, diverse e;{.

Chilopoda-Duizendpoten

(x)

Geophilus spee. (Tuinduizendpoot)
Lithobius forfieatuc (Gewone
duizendpoot)

x

x

September, 1 ex.
lliverse ex.
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Arachnoidea.-Spinachtigen

1975 1976 1977

Opmerkingen

Theridium ovatum (Kogelspin

x

Augustus, diverse ex.

Pisaura mirabilis

x

.4ugust us, 1 ex. met
eierpakket.

Araneus di::uiematus (Gewone
kruisspin)

x

(x)

Tetragnathus spec. (Strekspin)
Tegenaria domestica (Huisspin)

Begin juni, enkele c".

x

(x)

Dolomedes fimbriatus
Nemastoma lugubre

Augustus, enkele ex.

(x)

Leiobunum rotundum (Bolronde
hooiwagen)

x

Septemler, 1 ex.

x

Half augustus, diverse ex.

Phalangium opilio

x

Half augustus, diverse ex.

Opilio pariet inus (GeHone hooil<agen)

x

Hnlf augustus, diverse ex.

Ixodes ricinus (Hondcteek)

(x)

Ph.ytoptua "ceria (Gn.lmi.j-t)
(/lode wrat bladaal )
Hydrachnus spec. (\;atermijt)

September, 1 e".
""doorlI.
Enkele ex.

Op

(x)

(x)

Goztropoda.-Slakken
Iqmnaea palustris (Moeraspoelslak)
Iqmnaea peregra (Ovale poelslak)

x
(x)

x

Iqmnaea atagnalis (Gewone poelslak) x

x

x

Planorbis planorbis (Gewone
schijfhorenslak)

x

x

Planoris vertex

(x)

Planoris carinatus (Gekielde
schijfhorenslak)

x

x

Planorbarius corneus (Grote
schijfhorenslak)

"

x

x

x

Limax maximus (Grote naaktslak)

x

x

x

Limax flavus (Gele aardslak)

x

Cepaea nemoralis (Gewone tuinslak) (x)

x

x

1 ex.
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Faunistiek van De Dode Hond
door
'I. van Laar (Amersfoort) en J.H. Sanders (Leusden)
INLEIDING.
In het

Eemmeer

ten noordwesten van de Eemmond

ligt sedert een tiental

jaren het ･ｩｬｾ ､
De Dode Hond. Dit eilandje is in 1963, 1964 en 1965 ontstaan als een depot voor baggerspecie die vrij kwam bij het uitbaggeren
,an de geul ter plaatse van de aan te leggen dijk van Zuidelijk Flevoland.
De specie werd gestort binnen een zandkade rondom het depot; dit zand
werd uit het randmeer opgespoten.
Het op peil brengen van het eilandje geschiedde dus geheel "in den natte"

(Ing. C. van de Haspel, in litt.).
De Dode Hond heeft een opper_lakte van ca. 30 ha en ligt hemelsbreed
2000 JU verwijderd van het oude land (de ｽｾ｡ｴｰｯｬ､･ｲ
in de gemeente Berenes),
terwijl de afstand tot Zuidelijk Flevoland (Eemmeerdijk) 375 m bedraagt.
De om het eiland liggende dijk wordt aan de buitenzijde beschermd doo:
een kraagstuk van rijshout en een bestorting van hoofdzakelijk Belgische
steen. Het rijshout en de stortsteen waren afkomstig uit verschillende
depots (C. van de Haspel, in litt.).
Het binnen de dijk ｾ･ｬ ｻＬＭ･ｮ
land waD tot voor enkele jaren zeer nat en,
door het voorkomen van "drijfzand", vrijwel onbegaanbaar. Aan een hond,
die in de bagger wegzakte en zijn einde vond, heeft het eiland zijn naam
te danken. '1661' dat het eilandje zijn officiäle naam kreeg, werd het door
de bewoners van Eemland (Eemnes, Baarn, Bunschoten-Spakenburg) "Vobeleiland"
en ook wel "Daphnia-eiland" genoemd. Het teeenwoordig maaiveld lil:t ca.

1 mboven N.!.P.
De begroeiing van het binnendijkse gebied doet natuurlijk aan. Over het
ontstaan van de vegetatie zijn de mededelingen niet eensluidend.
Volgens de heer A. van den Berg (Lelystad, S.B.B.) is de begroeiing. ｭｾｴ
uitzondering van de bosaanplant, spontaan ontstaan, volgens de heer K. Bakker
(Baarn) is zij voortgekomen uit in 1966 ingezaaide en uitgeplante riet..ariäteiten (Phragulites austraHs).
In het rietland ontwikkelden zich ruietkruidcnvel;etaties en wllgenstruwclcn.

-37In het westelijk gedeelte bevindt zich een, in ｨ･ｾ

seizoen 1911/1912,

aangeplant bos met Zwarte els (Alnus gluUnosa), Wilg (Salix spec.),
Vlier (5ambucus spec.), Es (Fraxinus spec.), Veldiep (UJmus spec.),
Meidoorn (Crataegus spec.) en ZoetekerF (Prunus ｡ ｶ ｩ ｾ Ｉ Ｎ
Het plantt;oed was afkomstie ',an de sectie ij in de kwekerij Roggebotsbos, Oostelijk Flevoland (j,.
Over de fauna

'Jan

den DerG', in litt.).

ondlm wij in de li tteratuUl' slechts __:D':neld, ',al; er in

de zomer ,an 1960 met behulp '..an ingegraven vangtrecnters, ollderzoek
is gedaan naar het voorkomen .an bodeminsekten. Dehal,e ongewervelden
werden hierin kennelijk geen andere dieren aangetroffen dan één exemplaar van de Rugstreeppad, :Jufo calami ta Lauren'ti, 17GO en één exemplaar van de Groene kikker, nana esculenta Linné, 1758 (Haeck, 1969).
De Groene kikker werd ook in 1976 door de heer W. nouw (Staatsbosbeheer)
waa.rgenomen.
Aangezien het al weer 8 jaar geleden is, dat liaeck deze gege,ens publiceerde, besloten wij na te gaan of zich behalve de genoemde soorten
amîibiel:!n inmiddels nog andere soorten cewervelden (in het bijzondel'
zoogdieren) op het eilandje t:eve:;tlC'l hadden. IIier toe bc,;oclltcn wij De
Doue Hond op 30 september en 10kLobcL' 1977 en plaaL:;Len er up 3 verschillende plekken resp. 7 Longworthvallen en 29 en 14 klapvallen.
Als aas gebruikten we runderhart, kaas en schijfjes wortel. De aldus
verzamelde kleine zoogdieren werden ge!!"tiketteerd en op alkohol gekonserveerd

t.b.v. de kollektie van het ZoBlogisch Museum te Amsterdam.

Daarnaast werd gezocht naar zoogdieren en sporen van zoogdieren.
Tenslotte hebben we ｫｩｾＱ｢･ｧ
ｴＬｾｭ･ｧ
van mededelingen van de heren
K. Bakker (Baarn), A. van den Berg (titaatsbosbeheer, Lelystad) en
W. Bouw (Nijkerk).
Aangezien het gebruikte aas niet alleen voor kleine zoogdieren, maar
eveneens voor sOffilOige landslakken aantrekkelijk bleek, werden ook de op
de vallen aangetroffen slakken verzameld. Deze werden ｇ･､ ｴ｣ｲｭｩＮｮ･ ｾﾷ､
ｾｴ｡ ｩｯｮＬ

door G.J.N. Visser (Diologisch

Oosterend, Terschellillb).

TOPOGRAFIE En 'fEGETATIE 'AN DE "lANGPLAATSEN.
Vangplaats 1.
Riet- en ruigtkruidenveee taLie ter weerszijde van ca.
struik, aan de zuidwestzijde van de strekdam.
Aantal vallen: 7 Longworthtraps.
Resultaat: 1

ｾ

B03spitsmuis

Ｈｾｯｲ･ｸ

araneus).

ｾＬ

lIJ

hoge wilC03-

-38VanfJllaats 2.
Vochtig rietland met dikke

ｾｷ･

humuslaag.

Aantal vallen: 29 klapvallen.
Resultaat: 1 ｾ

en 2 ｾ､Ｂｂｯｳｰｩｴｲｵｺ･ｮ

(Sorex araneus).

V'anf.;'plaats 3.
Wilgenstruwelen, af&ewisseld door riet- en ruiGtkruidenvegetaties op
zuidwestelijk ｡･ｾｸｰｯｮ･ ｲ､
talud van diepe, 1.rede ｢ｾＧ･ｰｶ ｬ
ｬ｡ｮｾｳ
de
binnenzijde van de ringdijk.
Aantai vallen: 14 klap'/allen.
Jesultaat: geen.
Tabel: Abundantie en sociabiliteit van de op de vanePlaatsen awlGetroffen plantensoorten.

"{angVa.ngVanuplaats 1 vlaats 2 plaats 3
,liet (Phrag,ai tes australic)

Grote brandnetel (Urtica dioica)
Bitterzoet (Solanum nulcamara)
Akkerdistel (Circium arvense)
Hoerasmelkdistel (Soncbus palustris)
Klein hoefblad (Tus:; i la.;;o farfana)

3. Ij

3.4
3.4
1.3

., ..;
>
_

1.}

1•1

+.1

+.1

+.1

ｾＮＵ

+.1

+.1

+.1

i

llaria ｷｩｬＦｾｲｯ ｳｪ｣
(Evllobium hir'-lutlUn)
Wolfspoot (Lycopus europaeus)
Koninainnekruid (Eupatoriuw cannabinum)
Hennepnetel (Galeopsis sVec. )
(J1elandrium :c-ubrum)
Gewone vlier (Sambucllc ni'")'a)
(.
Wil6 (Salix Elpec. )

1• ;i

Ｎｾ

')

3.11

+.1
+.1
+.1

ｄｾｫｯ･ｫｯ･ｫｳ｢ｬｯ･ｭ

+.1

+. Î

4.-"

ZOOGDIEREl, •

Bosspitsmuis - Sorex araneus

Linnaeus, 175û.

In september 1972 werd door A. "an den Dera een spitsmuis waarB'enomcn.
r'iogelijlc be trof dit een DosspitlJmuis.
Tijdens bet onderzoek werden op de vancplaatsen 1 en 2 resp. één en
drie exemplaren verzamel,'.

-39-

!l2l. - 'l'alpa europaea. Linnaelll;, 'I '7;3.
volgens W. Bouw (Nijkerk) komt de ｾｯｬ
sedert 2 à 3 jaar op het eiland
voor. ｾＧｩｪ､･ｮｳ
het onderzoek werden, over de gehele ringdijk verspreid,
op 19 plaatsen molleritten aang'etroffen. Op égn plaats (het i,"Taslandje
langs de beschoeide zuidwest oever) werden 2 molshopen waargenomen.
Veldmuis - Microtus arvalis Pallas, 1779.
De Veldmuis werd. in oktohar 1969 door A. van den Bercr waal'Lenomen.
Ook W. Bouw nam deze soort wa<:.r. ｬ･ｔｾｯｬｉ
tijdens de lnvental'isatie
valletjes op looppaadjes van vermoedelijk woelmuizen geplaatst werden,
werd de Veldmuis niet aangetroffen.
Bruine rat - Hattus norvegicus Berkenhout, 1769.
Van deze soort is met zekerheid bekend, dat hij pas ná 1965 op De Dode
Hond arriveerde. }logelijk kwam de Bruine rat in de winter van 1965/6G
over het ijs naar het eilandje, toen in januari hel Eemmeer bevroren
was. Een andere mogelijkheid ie, dat de soort het eiland zwemmend bereikte vanaf het dijklichaam van het tegenwoordibe Zuidelijk Flevoland,
waar de Bruine rat

ｾｯ･ｮ

roede altjemeen voorln/ulll.

In 1966 werd op het eiland, t.er ｢ｯｳ｣ｨ･ＩﾷｰＮ￼ｮｾ
van d" vlcdieîbL'oed8els,
een bestrijding met cumarine uitgevoerd, waarna verscheidcn0 dode
Bruine ratten werden aanGe ｾｬＮﾷｯｦ ･ｮ

(med. K. :B a,l-;lc ar , I'aaru). In aUGustu:-

van ｨ･Ｇｾｺ･ｬ｛Ｈｬ･
jaar werd de Bruine ra.t evoneen::; door A. van den BerE;
waargenomen. 'l'ijdens ons verblijf op he t eiland ver telden watersporters dat ook in de loop van 1977 Bruine
bijzonder bij de vuilnislcorven.

ｾ｡ｴ ･ｮ

werden gezien, in het

Huiskat - Polis catus Linnaeus,1753.
Op 1 oktober zaGen we een zwart exemplaar, dat zich zeer schuw ge-

ｾ

droeg. Informatie van watersporters leerde, dat deze kat in de zomer
van 1977 van een boot waG covlucht. Het dier kreeG' toen .Ic ::;ohY'ik Va.ll
z'n leven door eon exploderende gastank.
- Capreolus capreolus Linnaeus, 1750.
In 1976 werd door W. Bouw een exemplaar waargenomen.
Landslakken .
De voll:ende soorten werden op of nabij de vallen van vangplaats 2
verzameld:

Arion (ater) ruius Ｈｌｩｮ ｾ ｵｳＬ
Ｑ ｾＶＩ
ALion intermedlus dormand, 1u52
ａｲｾｯｮ

circumscriptus

JolUlston, 1828

Zonitoides nitidus (MUller, 1114)
Deroceras laeve (MUller, 1114)
Deroceras reticulatum (MUller, 1114)
Deze soorten komen door geheel Nederland verspreid voor, Arion circumscriptus echter in 2 gescheiden arealen (West Nederland en Limburg).
Ten opzichte van het westelijk areaal vormt De Dode Hond de oostenlijkste vindplaats in Nederland. Hierbij dient echter te worden opgemerkt
dat deze naaktslak tot voor eniee tijd als een vorm van Arion sil'/aticus
werd beschouwd, die ook uit oostenlijk ｎ･､ ｲｬｾ ､
bekend is.
nader onderzoek zal moeten leren hoe de ei 6'enlijke verspreiding van
beide soorten verloopt (Cittenberger, Backhuys & Ripken, 1910).
OPHEaKlimElI OVER DE HERKOMST VAN DE Ｎａｎｕ ｾｬ
Wat betreft de herkomst van de falUla zijn er 2 mogelijkheden.
Grotere diersoorten, zoals de Mol, de ｮｾ ｩｮ･
rat en de aee, kunnen het
eiland op cieen kracht, d.w.z. ",wemmend of o"er het ijs, bereikt llebben •

•

De Hol heeft de oversteek waarschijnlijk vanuit Zuidelijk Flovoland,
hij sedert enibe jaren ｡ｬｧ･ｾ ｯｮ
voorkomt op de Eemmeerdijk, ｧ･ｭｾ｣ｴＮ
Reeds eerder is gebleken

dat

ｩＧｾｯｬ ･ｮ

ｷｾ

i.1 staat zijn om de barrillre, die

de Randmeren vormen, over te zwemmen, o.a. door de eilandjes in hat
veluwsmeer te bevolken (Uaccl:, 1969).
De Eruine rat is waarschijnlijk eveneens uit Zuidelijk Flevoland afkomstig.
Dit gebeurde reeds in do tijd, dat de Eemmeerdijk not:: in aanleg was en
het nabijt;eleeen dijkgedeelte als een eiland uit het water omhooG stak.
Op dit dijkvak kwamen toen veel ratten ｶｯ ｾ
(meu. K. Ｌｲ･ｫ ｡ｾ
Eaarn).
De Ree tenslotte staat algemeen bekend als een dier, dat grote watervlakten zwemmend kan oversteken. Een voorbeeld hiervan vormen o.a.
2 ｲ･ｾｮＬ
die in 1911 vanuit de polder Arkeml1een het Nljkerkernauw overzwommen.
De kleinere diersoo:c ten zoals de J300spi tsmuis, de Velumui" en de r;enoelOde Landslakken kun(len als" Icrstekelln{;'Sn" op het eiland gearrlo'ccl'è zijn.

-41Zo merkt C. van de lIaspel (in 1Ht.) op, dat

tijdens de aa1110;; Jan

waterstaatkundige werken in het IJs3elmeer, dikwijls "ratten en

ｭＢＬｩｺ･ｾＢ

in bundels rijshout worden aanGflvoeru. Hetzelfde kan het 5eval zijn
tijuens de aanvoer van de jonce boompjes ten behoeve Vrol de ｢ｯｳ｡ｾｬｰＱ｡ｮｴＮ
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De ligging van het eiJandje De Dode Hor.d, waarop
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2ere, A. van den, 1977. Brief d.d. 16 uecembcr 1977 (5taatsbosbeheer,

•

Lelystad) •
:Jouw, W. !; J.

1975. Vaeetatiekarteringsrapport van het
eiland De Dode Hond, geleg-en in het Eel!lJlleer - Lelystacl.: 1-5,
ｬＱ･ｵｬ･ｮ｢ｲｯ･ｬｾＬ
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ling van het planten- en

､ｩ･ｾ ｮｬ･ｶ ｮ

ｏｮｾｷｩｫ ｾﾭ
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Gi ttenlJercer, E., W. Backhuys & Th.E.J. "', ipken, 1970. Le landslakken
"all lreuerla",l. - Jloo(,'woud: 1-177, 192 fi..;., 67 krt. Ｈ ｾ ｩ ｯ ｬ ｩ ｯ ｴ ｨ ･ ｫ
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Vlooien, Siphonaptera, van zoogdieren uit de
noordelijke Gelderse Vallei
door
E. van den Rroek (Amsterdam) en V. van Laar (Amersfoort)
INLFIDING
Het verzamelen en determineren van vlooien is in ons land een vr'ijwel niet
beoefende bezigheid. Dat is des te verwonderlijker, omdat één van de kopstukken van het wetenschappelijk vlooien-onderzoek een Nederlander is. F.G.A.M.
Smit, die jaren geleden naar Engeland emigreerde, heeft voor de serie Wetenschappelijke Meèedelingen van de K.N.N.V. een voortreffeliJK boekje geschreven, waarmee iedere veldèioloog die de beschikking heeft over een goed microscoop, na enige oefening alle inheemse vlooien kan q.etermineren ("lie vlooien (Siphonaptera) van de Beneluxlanden", Wet. Med. K.N.N.V., (72): 1-48, 1967).
Bovendien bevindt zich op de afd. Entomologie van het Zoölogisch Museum te Amsterdam een verzameling vlooien-preparaten, gedeeltelijk van Smit afkomstig en
aangevuld door één van ons (E.B.), die als vergelijkingsmateriaal voor determinaties kan dienen. Aanwijzingen voer het verzamelen er. prepareren van vlooien zijn eveneens in de publicatie van Smit te vinden.
Vlooien zijn voor hun or.twikkeling vooral gebonden aan de omstandigheden in
het nest van hun gastheren (zocgdieren, vogels). Volwassen vlooien worden vaak
bij speciale gastheer-soorten gevor.den, omdat ze vanuit het nest in vacht of
veerkleed werden meegenomen, maar ze kunnen ook overspringen op niet-cpecifie-·
ke gastheren ｷｾ｡ｲｯｰ
ze zich vaak goed kunnen bandtaven (zgn. ｯｶ･ｲｬｯｾ･ｲｳＩＮ
Enkele soorten vlooien vinden we meer in het nest dan in de pels van hun gastheer (nestvlooien), andere zijn echte pelsvlooien en worder. voornamelijk als
larve in het nest gevonden. Een summier overzicht van de vocrnaamste gastheren van de in Nederland te vaneen vlooien vindt men op blz. 20 en 21 in het
reeds genoemde boekje van Smit.
Hoewel de kans ｯｾ
het vinden van nieuwe vlooiesoorten in or.s land klein is,
kunnen vermeldingen van vondster. uit een bepaalde streek bijdragen tot een betere kennis van de verspreiding van de soorten, ook van de meest gewone. Nad.at
Smit in 1962 alle toen bekende vondsten in Nederland had samengevat in zijn
"Catalogus der Nederlandse Siphonaptera", zijn er nogal wat nieuwe vindplaatsen bij gekomen.
Een in dit opzicht weinig onderzochte streek vormt nog steeds de Gelderse Vallei. Het leek ons daarom interessant om een overzichtje samen te stellen van
de vlooiesoorten die wij (V.v.L.) tot nu toe ｯｾ
kleine zoogdieren uit de Gelderse Vallei verzamelden. Het betreft in alle gevallen soorten die, landelijk
gezien, tameliJK tot zeer algemeen zijn.
OVERZICHT VAN DE AANGETROFF'EN SGOliTEN
Opmerking: de vindplaatsnumrrers in de tekst corresponderen met de vangplaatsnummers ｯｾ
het kaartje (fig. 1).
Hystrichopsylla talpae talpae (Curtis)
Op Rosse woelmuis (Clethrionomys F,lareolus):
AMERSFOORT: 1 '?, 10-XI-1'J68, Wolfhaarseweg (Reiniersteeg) , Hooeland
(vind plaats 5).
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. PUTTEN: 1 ｾＬ
25-IX-1973, steenglooiing van de ZeediJK (IJsselmeerdiJK) (vindplaats 20).
Op Aardmuis (Microtus agrestis):
LEUSDEN: 1 ｾＬ
24-X-1971, CRM-reservaat Groot Zandèrink (Snorrenhoef),
Achterveld (vindplaats 21).
In nest van Mol '(Talpa europaea):
LEUSDEN: 2 verdroogde ex., 16-II-1971, Landgoed De Hohorst (Heiligenberg) (vindplaats 16).
Op Bosmuis (Apodemus sylvaticus):
PUTTEN: 1 ｾＬ
25-IX-1 973, steenglooiing van de ZeediJK (IJsselmeerdiJK) (vindplaats 20).
Deze grootste vlo uit Nederland Ｈｾ
3,5 - 5 mm, ｾ 4 -.6 mm) is een nestvlo.
Op de gastheer vinden we slechts een enkel exemplaar. Het vaststellen van de
ondersoort is alleen mogeliJK bij mannetjes, ･ｾ het enige ｾ｡ｮｬｩｊｋ･
exemplaar
dat we hebben (vindplaats 20) bet.oort, zoals te verwachten was, tot de ondersoort talpae. Op Texel ｫｯｾｴ
merkwaardigerwijze de ondersoort orientalis voor,
die verder in Cer.traal-, Noord- en Oost-Europa te vinden is.
Typhloceras poppei Wagner
Op Bosmuis (Apodemus sylvaticus):
HOEVELAKEN: 1 ｾＬ
plaats 17).

8-VIII-1969, Overboech, Landgoed Hoevelaken (vind-

Slechts éénmaal werd een vrouwelijk ･ｸ ｾｰｬ｡ ｲ
gevonden bij de voornaamste
gastheer Apoderr.us sylvaticus. Bij de meeste vermeldingen van deze fraaie
soort gaat het om één of hoogstens enkele exemplaren tegeliJK, maar op Terschelling bleken Bosmuizen er vaak meer te herbergen, vooral in de herfst.
Het infectiepercentage van Bosmuizen met deze vlo was op dit eiland hoger dan
wat als normaal in de litteratuur vermeld wordt.
Ctenophthalmus agyrtes

smitianus Peus

Op Bosmuis (Apodemus sylvaticus):
AMEHSFOORT: 2 ｾＬ
30-I-1971, polderbosje aan de Slaagseweg en de Zeldertse Wetering, Polder Zeldert, Hoogland (vindplaats 3).
AMERSFOORT: 1 ｾ en 1 ｾＬ
28-rX-1970, eikenhakhout op de Galgenberg,
Amersfoort (vindplaats 22).
HOEVELAKEN. 1 ｾＬ
plaats 17).

8-VIII-1969, Overbosch, Landgoed Hoevelaken (vind-

Op Rosse woelmcis (Clethrionomys glareolus):
BUNSCHOTEN: 5 ｾ
en 8 ｾＬ
24-XII-1970, steenglooiinF, van de Veen- en
Veldendijk nabij de Groene wee (vindplaats 4).
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BUNSCHOTEN: 8 ｾ
en 8 ｾＬ
6-II-1972, steenglooiing van de Veen- en
Veldendijk nabij de Groene weg (vindplaats 4).
AMERSFOORT: 1 ｾ en 1 ｾＬ
10-XI-1968, berm/slootkant aan de Wolfhaarseweg (Reiniersteeg), Hoogland (vindplaats 5).
AMERSFOORT: 1 ｾＬ
14-X-1968, elzensingel langs zandweggetje ten zuiden van Emiclaer, Hoogland (vindplaats 6).
AMERSFOORT: 7 ｾ
en 4 ｾＬ
29-IV-1968, elzensingel langs de Hoefseweg,
Hoogland (vindplaats 12).
LEUSDEN: 1 ｾＬ
27-II-1972, essenhakhoutbosje aan het eind van de
Schoolsteeg, Hamersveld (vindplaats 18).
PUTTEN: 4 ｾ
en 6 ｾＬ
25-IX-1973, steenglooiing van de Zeedijk (IJsselmeerdijk) (vindplaats 20).
Op Aardmuis (Microtus agrestis):
AMERSFOORT: 1 ｾＬ
31-III-1968, elzensingel langs slootje aan de Liendertse dreef, Liendert, Amersfoort (vindplaats 9).
LEUSDEN: 1 ｾ en 1 ｾＬ
24-X-1971, CRM-reservaat Groot Zandbrink (Snorrenhoef), Achterveld (vindplaats 21).
Op Veldmuis (Microtus arvalis):
NIJKERK: 2 ｾＬ
12-XI-1967, ten westen van Nijkerkerhaven, op fietspad
Veen- en Veldendijk, Polder Arkemheen (vindplaats 19).
PUTTEN: 1 ｾＬ
25-IX-1973, steenglooiing van de Zeedijk (IJsselmeerdijk)
(vindplaats 20).
Op Bosspitsmuis (Sorex araneus):
AMERSFOORT: 2 ｾ
en 3 ｾＬ
30-I-197 1 , berm van de Slaagse Weg, Polder
Zeldert, Hoogland (vindplaats 2).
AMERSFOORT: 1 ｾＬ
28-IV-1968, berm/greppel langs hakhoutbosje aan de
Zielhorsterlaan, Hoogland (vindplaats 11).
Op Waterspitsmuis (Neomys fodiens):
AMERSFOORT: 1 ｾ en 2 ｾＬ
25-IV-1968, slikje bij duiker in de Kooperwetering aan het Zwarte wegje, Hoogland (vindplaats 7).
AMERSFOORT: 1 ｾ en 5 ｾＬ
17-III-1968, elzensingel in weiland ten zuiden van de Koopersteeg en ten westen van de Liendertse dreef, Liendert, Amersfoort (vindplaats 8).
AMERSFOORT: 5 ｾＬ
28-IV-1968, greppel langs hakhoutbosje aan de Zielhorsterlaan, Hoogland (vindplaats 11)
Op Bruine rat (Rattus norvegicus):
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AMERSFOORT: 1 ｾＬ
12-X-1968, op erf van afgebroken boerderij aan de
noordzijde van de Groene Steeg, Rustenburg, Amersfoort (vindplaats 13).
Als hoofdgastheren vermeldt Smit Bosmuis en woelmuizen, zodat er bij bovenstaande opgaven kans bestaat op nogal wat overlopers (op spitsmuizen,
Bruine rat). Het betreft hier in bijna alle gevallen vondsten van één of
enkele exemplaren per gastheer-individu, maar het is wel duidelijk dat deze soort in ons gebied zeer algemeen voorkomt. De ondersoort is alleen met
behulp van speciale kenmerken van het mannelijk genitaalapparaat vast te
stellen. De Gelderse Vallei ligt ongeveer centraal in het verspreidingsgebied van ct. agyrtes smitianus, zodat het geen verwondering wekt dat de ｾ
duidelijke smitianus-kenmerken vertonen en er geen overgangsvormen met andere ondersoorten bij zijn (zie Smit, 1961, fig. 110: verspreidingskaart
van de ondersoorten in de Benelux). In de gevallen dat op een vangplaats
alleen vrouwelijke individuen werden verzameld, is niet met zekerheid te
zeggen dat het om deze ondersoort gaat. Enkele verdroogde en daardoor zeer
breekbare vlooien, op 16-11-1911 aangetroffen in een verlaten nest van de
Mol (Talpa europaea) op het Landgoed De Hohorst bij Leusden (vindplaats 16),
behoorden waarschijnlijk tot de dwergvorm van deze soort.
Palaeopsylla soricis soricis (Dale)
Op Bosspitsmuis (Sorex araneus)I
AMERSFOORT: 1 ｾＬ
30-1-1911, berm langs de Slaagse wegjZeldertse Wetering, Polder Zeldert, Hoogland (vindplaats 1).
AMERSFOORT: 1 ｾ
en 2 ｾＬ
28-IV-1968, greppel langs hakhoutbosje aan
de Zielhorsterlaan, Hoogland (vindplaats 11).
LEUSDEN: 1 ｾＬ
21-Ir-1912, essenhakhoutbosje aan het eind van de
Schoolsteeg, Hamersveld (vindplaats 18).
Op Waterspitsmuis (Neomys fodiens):
AMERSFOORT: 1 ｾＬ
1-111-1969, elzensingel aan de Liendertse dreef,
Liendert, Amersfoort (vindplaats 8).
Soorten van het geslacht Palaeopsylla komen bij Insectivora voor, de Egel
uitgezonderd. Exemplaren op andere kleine zoogdieren, bv. knaagdieren, moeten beschouwd worden als overlopers. Palaeopeylla soricis is een pelsvlo
van spitsmuizen, inclusief de Waterspitsmuis.
Palaeopsylla minor (Dale)
In nest van Mol (Talpa europaea):
LEUSDEN I enkele ex., 16-11-1911, Landgoed De Hohorát (Heiligenberg),
Leusden (vindplaats 16).
Deze pelsvlo van de Mol vonden we één keer in een niet meer bewoond mollenest. De meeste exemplaren betroffen de dwergvorm, die wel meer in verlaten
mollenesten wordt aangetroffen. Op Mollen is Palaeopsylla minor een algemene
soort, de gastheer zelf werd door ons echter niet op vlooien onderzocht.
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Nosopsyllue fasciatus (Bosc)
op Bruine rat (Rattue norvegicue):
AMERSFOORT: 1 ｾＬ
12-X-1968, op erf van afgebroken boerderij aan de
noordzijde van de Groene steeg, Ruetenburg, Amersfoort (vindplaats
13) •
Op Huismuis (Mus mueculue):
AMERSFOORT: 1 ｾＬ
19-1-1972, in keuken van woning aan de Bankastraat,
Amersfoort (vindplaats 10).
Op Bosspitsmuis (Sorex araneue):
NIJKERK: 1 ｾＬ
22-111-1969, in rietkraag langs wiel ten oosten van De
Laak, Polder Arkemheen (vindplaats 23).
Op Noordse woelmuis (Microtue oeconomus) in gevangenschap:
AMERSFOORT: meer dan 50 ex., 15-XII-1970, terrarium in biologielokaal op de Gem. kwekerij "Groot Randijk", Heiligenbergerweg,
Amersfoort (vindplaats 14).
Op Wezel (Muetela nivalis) in gevangenschap:
AMERSFOORT: 16 ｾ
en 42 Ｌｾ
24-VIII-1970, buitenkooi bij biologielokaal op de Gem. kwekeri j "Groot Randi jk", Heiligenbergerweg ,
Amersfoort (vindplaats 14).
Zoals uit dit lijstje blijkt kan deze vlo, die Zwarte en Bruine rat als
voornaamste gastheren heeft, tameliJK gemakkelijk op allerlei andere gastheren over lopen. Hij kan zich ook op de Waddeneilanden handhaven, o.a. op
Terschelling waar ratten een twintig jaar geleden volledig zijn uitgeroeid.
Op de Huismuis worden niet dikwijls vlooien gevonden. Deze gastheer heeft
weliswaar een eigen vlooiesoort (Leptopsylla segnis), maar het percentage
van in Nederland onderzochte Huismuizen dat één of meer vlooien had is tamelijk klein. Op de ca 150 Huismuizen, gevangen op verschillende plaatsen
in Amersfoort, is de bovengenoemde vangst de enige vlo die we op dit algemene zoogdiertje aantroffen. Huismuizen schijnen zeer doeltreffend tegen
hun huidparasieten te kunnen optreden, want ook met vachtluizen (Anoplura)
zijn ze niet dikwijls behept - een teleurstelling voor de verzamelaar!
Megabothris turbidue (Rothschild)
Op Rosse woelmuis (Clethrionomys glareolue)l
PUTTEN: 1 ｾＬ
25-IX-1973, steenglooiing van de Zeedijk (IJsselmeerdi JK) (vindplaats 20).
OP Huisspitsmuis (Crocidura russula):

AMERSFOORT: 2 aa, 17-XII-1969, subtropische kas op de Gem. kwekerij
11

Groot Randi jk", Heiligenbergerweg, Amersfoort (vindplaats 15).

Dit is een fraaie, algemeen voorkomende parasiet van de Rosse woelmuis en
de Bosmuis. De vondst op de Huisspitsmuis betreft vrijwel zeker overlopers.
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Monopsyllus sciurorum sciurorum (Schrank)
Op Hazelmuis (Muscardinus avellanarius) in gevangenschap:
AMERSFOORT: 5 ｾ
en 7 ｾＬ
13-IV-1972, kooi in biologielokaal op de
Gem. kwekerij "Groot Randijk" , Heiligenbergerweg, Amersfoort
(vindplaats 14).
Op Zevenslaper (Glis glis) in gevangenschap:
AMERSFOORT: 1 ｾ en 7 ｾＬ
14-X-1974, kooi in biologielokaal op de
Gem. kwekerij "Groot RandiJlé', Heiligenbergerweg, Amersfoort
(vindplaats 14).
Eigenlijk is dit een zeer algemene vlo van de Eekhoorn (Sciurus vulgaris),
zowel nest- als pelsvlo. Ook de Eikelmuis (Eliomys quercinus) wordt als belangrijke gastheer genoemd. Blijkbaar heeft deze vlo het ook in bovengrondse,
dichte stro- en bladernesten van enkele soorten slaapmuizen goed naar zijn
zin, terwijl hij zeker op Eekhoorns in de Gelderse Vallei te vinden zal zijn.
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