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VEGETATIE VAN DE EEMMEERK11ST
door

Sybren de Hoog

(Baarn)

De l'ur:t

VIUl

het Ef'II,rr.e('r is voor de plullLenf":roei e('n

dynamisch f.'l i lieu: l'olf"lag, "tromin.": el. 'liss('linr;en in
waterstand vormen voortdureno (en bron van onrust. Dit
wordt weerl>piep,eld i n het ,":l'of:<orrel ige patroon van de
vegetatie. De aanwezi.ge plantene;p.meenschappen zijn meesta'..
scherp van elkaar CE:8cheiden en LJestaan uit weiniB soorte:.
-- welke echter f!lasr.aal voorkomen. In het meest onrustige
deel, v66r de eigenli.jke kusLlijn, zi.in de veranderin('en
het sterkst E'n bevAtten de ＺＬ［ｯ｣Ｚｩ｡ｾ ･ｳ
vfelal slechts één
soort. Door cle lan/?,.'·et'f'ktE' vorm van de kust ｺｩｾｮ
de
vef.E'tat ie::; 1 i jnvorrnil', rod', L PPD loon rpchte il oOI'>'nE'àE'
een aantal zoneG laat :üen, elk rekpn!llprkt JUJr pen eiRen
vegetatiet,\,pe. Iu 1.0 La', 1 lcm mf'lJ ep!1 zpsts.l type!" ｯｮｾ･ｲﾭ
schE'iden. Ze women pchteI' r.uoit alle zes in penzelfde
doorsnedE' aanl",etroffen: per pl:J.at:.; ho,nen er drie?\. vier
voor, in wi"selende 1 o'lluin:J.ties. OnèersL:1anèp dt!nkbeeldi!'l
voettocht vanaf het Eernmeer naar de voormali,,:p IJc:..eLlIeE'rdi jk beschri jft dan oolt slechts E'en theoret i.sche mo,a:eli jl;heic1. De zoneri.neen Val, de ),laütLl1gruei verklaren vn,;
uit een t'veE'tal ｰ［ｲ｡､ｵｾ･ｬ
ｶ｡ｲｩｾ ･Ｇｉ＼ｊＨＧ
mjlieufaktoren, ｮｾＮ
de vochtil"heid pn de voe1sclr'j jk.lom.
1. In de ond iepteu v66I' dl' k·,::;t Vi,lt'!p11

gevJrmde klonen van ruwe bieF;,

ｰｬ･ｫＮ［＼ｙ･ｷｾｪｳ

IVf'

de !"r;.llie

afr:e'Nisf'el.1

met zeebies'. De planten wortelel' 'liep i.n de rf'l3.tief
ste'li ge bodem en vOI:nen lUGee zodE:n. f.lpide soorten ko:nen
veel in en langs br:,ikkC' wate"'cn -,oor.

ＱｯＮｮｧｾＺ

het E(',.'M'( r

zi jn ze "pIl' jaren 1 aIJf! niet ·noell,encwaard Lg van V 01',,1 0[
sAmenstell ing verander'): bli jkh8il.r we I'n de ｶ･ｮＧＺｯ･ｴｩｬ ｾＺ
v::.r,
het water I'oed vern ｲＬ ＡｾｰｮＮ
1'Ii;i Ni .;:<1':-'< 11ebbpTl i'et . .ｰｾ
soorte:!
zich zelfp 'la 1971 r,oe p,eve:-'.i.p;,l,
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2. Tegen de kuct is riet (Phragmites australis)
dominant, soms begeleLd door kleine lisdodde (Typha
angustifolia). De bodem is hier nop"al slikkig en kan
bij westenwind gedeeltelijk droogvallen. Door het zeer
geleidelijke verloop van de bodem is deze monotone
vegetatie meestal over een aanzienlijke oppervlakte
aanwezig.
3. Langs de waterlëjn ligt gedurende herfst, winter
en een deel van het voorjaar een dik pakket versplinterde
rietstengels en ander F-rof organisch materiaal. De
begroeiing is in deze smalle zone gering, doch juist in
dit milieu is regelmatig stijf barbarakruid (Barbarea
stricta) te vinden.
4. Boven de waterlijn is het materiaal meer vergaan,
zodat een losse, zompige, uitermate voedselrijke bodem
ontstond, waarin allerlei ruigteltruiden tot ontwikkeling
kunnen komen. Opvallend zijn de lokale gordels van grove
soorten, vooral harip, wilgeroosje (Epilobium hirsutum) en
leverkruid (Eupatorium cannabinum) in het natste deel, met
veel bitterzoet (Solanum dulcamarum).
5. Wat hogerop, in het drogere, zeer humeuze deel,
vinden we vooral lagere soorten als grote brandnetel
(Urtica dioica) en liesgras (Glyceria maxima), zodat een
meer open vegetatie ontstaat, met veel haagwinde (Calystegia
sepium). Het milieu is nog steeds dynamisch, vooral als
gevolg van de wisselende waterstand, zodat ook binnen deze
vegetatiezone de meeste soorten pleksgewijze dominant zijn.
Grofweg is het geheel (4 + 5) sarnen te vatten als behorend
tot de haagwinde-orde (Convolvuletalia sepium), waarin
allerlei ｡ ｮｳｰｯ･ｬｳ･ｬＭｾ･ｭ ･ｮｳ｣ｨ｡ｰ ･ｮ
zijn verenigd. Tot de
karakteristieke soorten hiervan uit het brakwatergebied
behoort de moerasmelkdistel (Sonchus palustris), welke
rond de Eemmond in wisselende frekwentie wordt aangetroffen.
Ook lancetbladig kruiskruid (Senecio fluviatilis), een
plant van de grote rivieren, komt hier en daar in deze
ruigten voor, alsook de grote engelwortel (Angelica
archangelica). Plaatselijk slaan wilgen op, doorgaans een
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vrij iJl rnruweel vOl'lJll'nd. Hl.eronder, in een slappe
monder die het best te omschrijven i8 als een ｳｵｾｰ･ｮｯｩｰＮ
van vergane rietstenGels, l:unnen plotseling brakwater
minnende planten al(' moerasand i jvie (Senecio congestus),
zulte (Aster tripolium) en ｺ･ ｵｲｩｮｾ
(Rumex maritimus)
opschieten, die na ecu kortstondir: en produktief leven
snel vergaan.
6. Hier en daar korut de zware klei bodem aan de oppervlakte, vooral in ｬｾｧ･
stroomgpulen achter riet- en
winde-ruir:ten. Deze F,eulen stqan een Froot deel van het
jaar bijna drooF" waardoor de bodem pr.ismatische barsten
gaat vertonen. Karakteristiek voor dit ongastvrije
milieu is een kombinatie van bpekpunge (Veronica beccabunga) en blauwe waterl'reprijs (V. anagallis-aouatica).
7. De overgang naar het grasland aan de dijkvoet is
meestal geleidelijk, via liesgras (Glyceria maxima) en
ridderzuring (Rumex obtusifolius). Stroomgeulen grenzen
met een steile, enkele centimeters hoge wal aan het weiland.
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FLORISTIEK EN FAUNISTIEK VAN EEMLAND
EN GELDERSE VALLEI
---.----I

HI-L1CIGONA ＯｬＱｾｂｬｉｾ

I lJRllM (Lil1n<ll'u», 17Stl)

1. 1nleidil1,!
ｾｨＺｴ

vOOrl(OIlIf'n
1;lIld (·n Ut: Ｈｾ ﾷｬ｣ｊｴﾷｲ｢Ｈ

Vdl.

rlt:

ｻ､Ｎｬ Ｍｾ､ＱｕＮｬ
11.·li( i4t.J1l.l ＮｉｦＧｨｬｾｴｷｵｭ
(I ｩｬＱ￫･ｕｾ
1758) in I)(,t I t'nlV.dlt i wurdl ill <lt' Iilt'rdflltlr' tlJl 1111 tOt' .1I1('ell vf"rl11plcf uit Ante

ｉﾷｾ

fllort;
V /IN f:JLNl HeM JU I I I NG ( I'J.U, p. 330): "I n liet Loöloyisch Museum van Amsterdam
bevindt zich een fraai scalar'iform exemplaar, afkomstig van Amersfoort 1905. Hoogte 20
mm, breedte 19 mm, hoogte van dC'n nog niet geherl volgroeiden mond 8 mm."
GITTENBI-.RGFR, BACI<.HlIY:., [, I{IPKI'N (1970, p. 171): verspreidingskaart van H.
drhustorum in Nederland.
/oals echter te vrrwa<..htc:n was blijkt deLe hlli'>iessiak in ons studiegebied een ruimer,·
verspreiding te hebhen dan alleen de omgeving van Amersfoort: de soort komt er in minstens 18 kilometerhokkel1 voor. ZOdls de hoaart (fig. 1) laat zien liggen deze
vindplaatsen bijnil alle tIJssen Amersfoort en de kust van het Eeml'lleer en Nijkerkernduw
Het is echter waarschi in/ijk dat H. arbu»torum ook ten westen van de lem en in het
noordelijke en centrale deel van de Gelderse Vallei voorkomt. In deze gebieden valt nug
heel wat onderzoek te doen.

2. Ovc:rzicllt vitn de vindplaatsen
1. BUNSCHOTEN: 11-X-1978, 1 ex. onder plank in vloedlijn aan de Eemmond.
2. AMERSFOORT: 20-VIII-1976, 1 rx. ondC'r elzestobbe langs vochtige greppel adn
zijwegjc van de Boel enhoefseweg.
3. BUNSCHOTEN: 19-11-1971, diverse lege huisjes (Tc Velde, (1): 18); 31-\/11-1977,
ca 60 ex. (Te Velde, (13): 25); 6-VIII-1977, talrijke ex. op de steenglooiing van de
Veen- en Vcldclldi

ik ten OOSIf'r1 V,," :';pilkC'nhurq.

4. ｕｬｊｎｾＨＮｈＨＩ
IlN: 23-XII-ICJ7U, 'I 1"'1e huisj"s UI' st<:enylooiing v ... n dl' V"C'n- <:11 \",1dendijk ten oosten van de GroeI)(' Weg (Tc Velde, (1): 18).
5. BUNSCHOTEN: 5-11-1972, diverse lege huisjes tussen de stenen van de glooiing
aan de Veen- en Veldendijk t ..n oosten van de vuilnisbelt (Te Velde, (1): 181.
6. BUNSCHOl f:.N: ll-IV-1970, 2 k'le huisjes in ruigte op puin van afgebroken huis
aan de Nijkerkerweg nabij de wpstoever van de Laak, Oosterpolder (l P Velde (1):
18) .
'I. AMERSI-OORT: 18-1-1970,3 dan!'J<'vretel1 ex.; 24-1-1970,3 aangevreten ex.; 311-1970, 2 aangevretC'n ex.; 27-1 1-1970, ｾ ailnqevreten ex. pn 7-11 1-1970, 1 aangevreten ex. onder omgcva/lrn wilg lal1Ys vochtigr greppel a.m de noordzijde van d<'
Lienderts"drf'ef, /lmersfoort. MoqC'1i ik geopend en leeggegeten door Rosse woel,"lli,.
(CI"thrionomys ｾ Ｏ｡ｲ･ｯｬｵＬ Ｉ
cf WoJlerspitsmllis (Neomys fodiens), zie fig. 2 en 3.
8. AMERSFOORT: 14-XII-1968, 10 ex. in ruigte van berm langs de Koopersteeg, nabij boerderij De Koop; vindplaats inmiddels verdwenen (l e Velde, (1): 18).
9. NIJKERK: 26-XI-1978, 1 ex. (leeg huisje) op de steenglooiing van de Veen- en \/cldendijk , ter hoogte van Nekho<,veld.
10. AMERSI-OORT: 20-111-1976, 1 C'x. overwinterend onder dam in natte greppel tu:;sen w"i1anden, Veenweg, Hooglanderveen.
11. NIJKLHK: 16-VII-1975, ｢ｾ
C'x. (waaronder vC'l" juv. ex.) in Haag"inde en 121 ex.
op de sternglooiing van de Veen- en Veldendijk, ter hoogte van het S.B.B.-weidrvogelreservaat (Te Velde, (9): 13).
12. NIJKERK: 13-VIII-1976. vele ex. op de bodem van natte greppel langs de noordkant van de kad" langs de Laak, nabi i de I '"Iestinastraat, H olkerveen.
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13. AMI-RSI OOI{I: ｾＲﾷＭｘ ｬＧＩ ｉ ｬＮ
I '·A. ('11 51,,'1" hIlisje" ill rllifll(' op zlIidwestelijk talud \lilll .... poorli in ＬＧＨｬ ｊｴｶ ＯＭｬｷＨｯｦｾｲ･ｬ ｜Ｏ
I ｾｲＧＨＱｬｩ｜ＬｭＢｪｦ､
ter ｉｈＩｏｾｬｴ･
Vdll de Holle WC'9, Ｎｬ ｣ＺＨｶｲＧｴ､ｬ ｈｉ ｾｵｯｬｉ
14. ａ ｍ ｃ ｒ ｾ ［ ｉ
001<1: ;l.r.-II-l'l7R, Lil S qebrok('n hIlisjes up sll.id"e (niet van li.isterl.
noordelijk talud V,lfl d,· spuorlijll i\mC'rsfoort-Apeldourn.
15. LElJ5DI N: 26-1 1-1Y'/B , I ,·x. (I"C'9 hui sj,,) 1..>ij overgroeide vuilstort in berm van
d . ｓ｣ｨＨｊｯｬｾＧ･ｱＬ
Hruncrsvedd.
16. LI ｉｊｾｕ
N: IO-V-I'J'77, 1 ('x. ill """enh"khoIl15lubbell dan het ('ind,- van de Sçhu01steeg, Ilamersveld Cic VC'lde_ (Il): 25); 26-II-l'l78, ca 20 lege huisjes op dC' zelfd,· vindpla"t: ..
1'1. NI.JKI I{K: fl-VI')7l, 1 '·X. onder pL,"k ill v"I'nlj,- (11.11 hooi- en ri<'llalld) "all d"
voel viH.de V"ell- ('n V<:ld'·lloi.i\" 1'"IJer Ark"mlwI'n (fe Velde, (I): 18); l-V-I'!';'"
75 C'X. op ｳｴ･ ｮｦｬ Ｂｵｩ ｮｾＱ
vall de VC'cn- en VeldelIdijk ollder aangC'spoelde pl.",kell.
lB. NIJKI I{K: 2'l-XII-I'l7.l, 1 I·X. onder I'I.II,k "I' dC' V"ell- en Vekl<·ndijk; 29-'\·- ｉｾ ＢＸＮ
1 ex. op ｳｴ･ ｮｾｉ ＬＨＩｩ ｉＱＹ
V('t'll- (n V('IUt'lldijk/oprit ｎ ｩ Ｎ ｫ ｌ Ｇ ｲ ｫ ･ ｢ ｲ ｌ ｉ ｾ Ｎ
1'). NIJKLRK: 29-XII-197J, 1 ,-x. op tic st",-ngluoiing van de Veell- en Veldendijk
(Zeedijk).
20. PUTTEN: 24-X-1973, 6 ex. op de sleenglooiing van de Zeedijk (Te Velde, (I): 18).
21. PUTTEN: 31-XII-1973, div('rsC' ex. onder' golfpldten op de kruin van de Zeedijk.
22. PUTll-N: 31-XII-1971, divC'rs, ex. ond,-r pl .. at tempex op de Zeedijk; 29-X-Il)'ifl,
1 leeg huisje aan de voet Vdn dC' ｩ､･｣ｾＮ
ik.
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ｧｬ ｩ､ ＧＬｲｊｦｾ ＧＭｮｴｖ

l.<:crnlanci en ｌ［｣ｬ､･ｲｾｦＢ
ｲ［Ａｾﾭ
en gcbfl5f'Crd op fi,g . .i.
tlX. op dt' Ｚ ｾ ｌ ｬ Ｇ ｰ ｮ ｧ ｬ ｵ ｯ ｩ
il1}....
hot·rdf'pi.i Ilo1ïalld,
;)H-VII ＧＭｉｾｲＯＮｾ

Vdll 11. itl'hu::oLorurn in
IllrIllell tlukken van 5,,5 km
l\ ('\'TI vinnpl;lilts vnn 2
V:lIl ､ｻｾ
ＱＮｊＺ ｾﾷｬ Ｇ
,·,'di.ik 1t'II 1IIItU'dWt':;I."1l Villl
NOlJrdp(jld"f' 111""': I. I1 Mllld"II, ",('111. MlIidc'lI;

1'ie. 11.

jc·j, ｷ･ＨＢｲｧｰＮ ＨｾｶｬＢＱ
'I'("V(!W; is ､［ｴｬｉｊｾＢ Ｇｉ ｜ Ｇ
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3. Hübitat
GIT Il NI:W I< GI H, 1:li\C1<HIIY ｾ

［ｾＬ

1':11'1<1 N (I'J'7ll, p. 1(4) verm,'ld"1l ddt 11.

torum leeft op uiteenlopende, vrij dr'tlgc tot

/t,('r

,WhII" -

vochtige plaatsen. LJc vondsten uit

het I::emland en het noordwesteli ik d""1 van dl: Gelderse Vüllei wijzen echter op een
voorkeur voor vochtige tot natl" ç}ebi,'d"n ell daarbinnen in het bijzonder voor terreinen waar een sterke opee..hopill!J v,lll orgdnisch materiaal plaats vindt. 001, de
plantegroei (meestal ｲＢｩｧｴｫｲｵｩ､･ｬ ｶ ｾ･ｴ､ ｩ･ｳＩ
op de vindplaatsen duidt op een eutroof
milieu. Wat betreft het voo r"nm"11 Vi'" 11. .1rhllstorum valt steeds op dat dp soort in
grote aantallen de vindplaatscn 1.. 'wnOllt: al" men cenmaal één exemplaar ontdekt heeft
kost het weinig moeite om er in de nd,lsle omgeving tientallen te vinden. Wat dit betreft
ｾｰ￩ｬｮｴ
de stecnglooiinq VAI1 de ｯｵ､ｬｾ
/lli<!pr/t.,t·di ik ongetwi jfpld dl' kroon. l-fiC""r l... dl1 mC"'11
dikwijls op ｣Ｈｾｮ
rf'lnticf 1,1('inc oppl'rvlilldC' "fllItif,,'cll·n C)(C'l11plarf'll dfllltrC"fft>ll.

4. Li teratuur
BENTHEM JUT T ING, T. VAN, 1':1 I.L F aUl1a van Nederland. Mollusca (I). A. (:;""t,·(,poda Prosobranchia et Pulmonata. - Leidel1: 1-387.
GITTENBERGER, E., W. tlACKHUYS & lil. E. ,l. RIPKEN, 1':170. De landslakken
van Nederland. - Uih'. K.N.N.V., I1r. 17, Ilooywoud: 1-177.

S"menstpller: Vincent van Laar
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FLORA EN FAUNA
DER ZUIDERZEE
MONOGRAFIE VAN EEN
BRAKWATERGEBIED
ONDER ｉ ｾ ｅ ｄ ａ ｃ ｔ ｉ ｅ
VAN Dr. H. C. REDEKE EN
MET MEDEWERKING VAN TERA VAN I3ENTHEM JUTTING.
H. ENGEL. H. C. FUNKE. Dr. A. C. J. VAN GOOR. J. A. W.
GROENEWEGEN, Dr. B. HAVINGA. J. HOFKER. Or; R. HORST.
Prof. Dr. P. 1':. VAN KAMPEN. GEERTJE DE LINT. Dr. J. G.
DE MAN, Prof. Dr. H. r. NIERSTRASZ. Dr. A. C. OUDEMANS.
Prof. Dr. C. Ph. SLUITER. Dr. J. F. STEENHUIS. Dr. J. J. TESCH,
Dr. ADRIANA VORSTMAN, NEL DE VOS. Prof. Dr. MAX WEBER
EN Dr. N. L. WIBAUT-ISEBREE MOENS UITGEGEVEN DOOR DE

NEDERLANDSCHE DIERKUNDIGE VEREENIGJNG
TER GELEGENHEID VAN HAAR VIJFTIGJARIG BESTAAN

ｃｾＨｾ

ｾ

GEDRUKT BIJ C. DE BOER Jr. TE HELDER IN

1922
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TWEEDE HOOFDSTUK

DE FLORA DER
ZUIDERZEE
DE HALOPHYTEN EN DE SUBMERSE
PHANEROGAMEN
DOOR

DR. A. C.

J.

VAN GOOR

aar er onder de haogere planten slechts weinige :ijn. welke zich aan het leven in

D

brak water hebben aangepast en slechts zeer enkele. die in hel ZOlltwaler. het gebied

der zeewieren, zijn doorgcdronflcn, kunnen wij van te vort.:n verwachten, dat in een

brak- en zoutwatergebied als de Zuiderzee en haar overgangsgeb,ed naar de Waddenzee
de bloemdragende planten een ondergeschIkte rol moeten spelen.
Anders is het daarentegen met de oevernom: de begroeide ku,ten zijn zeker even rijk.
misschien nog rijker ;l<ln soorten en biedcn ､｣ｺｬｾ
｡ｦｷｩＺＭｾ｣ｬ ｮｧＮ
ｰｨ｡ｮ｣ｲｯｧ｡ｮｬ Ｇｮｾｬｉｯｲｮ
aantrcfrl'n. Die rilk<- Ｑｾｮｩｬ｣ｳ｢ｷｦｮ
oorzaakt door de ｮ･ｊＱｩｨＮ＼ｾｲ･ｶ
in grondgesteldheid. \\'l'lkc dc ｳｲｾＧ｜｣ｯ

land in de

dl('

wij meer in het hinncn-

wordt voorn.lInciijk vl:rvertoon 'n. Lnge oevers,

die bij hooge vloeden nog geregeld overstroomd worden en wier bodem derhalve veel
zout bevat. wisselen af met hoogere zandstreken. waar slechts een smalle strook voor het
water bereikbaar en eenigszins zouthoudend is; elders Vindt men hooge dijken. w8nrachter

een bodem ligt. die vroeger aan de directe inwerking der zouthoudende wateren ""'"
blootgesteld. doch na eeuwen nog slechts een klein gedeelte \'an haar zoutgehalte heeft
behouden. of die zooals in Noordholbnd door de brakke binnenwateren bespoeld. steeds
zonthoudend is gebleven. terwijl in de nahijhe,d '''lil riviermonden nis van den Ijssel hel
zoutgehalte daarentegen gewoonlijk zeer gering is. Verda vindt men Janl1s de Zuiderzee
een alwisseling van zand, klei en veen, welke verschillende grondsoorten eveneens hun
invloed op de nora doen gevoelen.
Terwijl nu sommige planten tot op zekere hoogte onverschillig voor het zoutgehalte vnn
den bodem zijn en evrn goed aan de kust als 111 hct binnenland groeien, zijn cr :lndere.
die zouthoudende gronden mijden en nO\l weer andere soorten. ､ｩｾ
juist geheel en al nno
zulke gronden gebonden zijn en nit wier aan" ezillheid men omgekeerd onmiddellijk tot
een zeker zoutgehalte van den bodem mêlU besluiten, Het gewone riet. Phranmitcs communis.
vindt men niet alleen aan zoetwaterslooIen. ma.1C ook op de huitendijksche gronden aan
de Zuiderzee. waar het bij hooge vloeden door het zeewater bespoeld ,,"ordt en toch vormt
het daar soms zelfs uitgestrekte rietvelden. De zeehie.. Scirpus 1113riril/lllS. hondt zich niettegenstaande haar naam ook niet zoo heel nauwkeurig aan de kusten. want zij komt hoewel
in meec beperkte verspreiding ver van de zee voor en is o.a. bij Nijmegen en Maastricht
gevonden, Daarentegen levert de Zeeaster. Asrer rripo/ium. ons een voorbeeld van een
plant. die zuiver aan zouthoudende gronden gebonden is. en de aanwezigheid van haar
volle lichtviolrtte bouquetten en haar witte pluis geven ons een d"ecte aanwijzing. dat wij

:

I

ons op zouthoudenden grond bevinden,
Andere soorten zijn nog kieskeuriger en verlangen zelfs een vrij hoog zout(lehalte; men
vindt haar niet aan de oevers van het minder zoutl' gedeelte der Zuider:ee. Zoo is Statie.:

Limonium (Lamsooren) niet zuidelijker dan Hoorn en het Gaastedand gevonden en nog
andere als Jllncus maririmlls (Zeerusch of zeehloemb,es) en Ellphorl>ia Paralias (Zeewolfsmelk) ziJn uitsluitend aan de nabijheid der Noordzee of aan de zeeduinen gebonden.

,
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Het zijn voornl ,t.e aM :lite IIn,nden l1ehonden soort,'", de halophyten, welke in de<e
verhilndC'lin\1 he-t hC'lólnuriikM :ijn. d.lar :ij h..·( :Ijn. dil''' na ｬｨｾ
druO{lmnking der Zuider:cc
hrt afncn1l'n van her :out\lC'hillrc 111 t.1L·" budl'01 nd oculos :ul1cn demonstreeren. De eene
soort on
andere znl van ciC' ou.h.... !'t.mdplaiItSt'n v,-'rdwiim.'n. de cene mi!"schiC'1l u'er ｾｮ｣ｬＮ
de andrrc eerst na vele jilr('n lon nJC'n k.m vooruit élélllncmcn. dat het de: minst grvorli'lC'

ue

soorten als de Zechil'" zullen :ijn. wl,lkt: h.:t lan\l"'t hun st.. lOuplaatsrn hlijvt:11 hrhouucll ,,'1\
van Jen bodem kunnl'n
later de !J("rinncrin\J ;,ao de VrOl'U('r,,' :nutholldrndl' ｾｩＧｬ ﾷｮｳｾｨ＼Ｎｬｰ ＨＧｮ
vormen.

De soorten, welke op g('wonc nrl)udrn ｾｊｲｯｃＧｫｬ Ｎ
doch ook tot ;tilll :CC' \,oortlÎujrinncn.
zullen later onvcrwl<,"kru hlijvl"n hr,r.lilll. tl·n:., vcr.lmkrinuC'n in uC'n st..lIld V.l1l hrt \lrondwater in de nabijheid der ｶｲＢ･ｧｾｲｃＧ
klisten u' op ｾ ｯｭ ｩｧ･
plaatsen :ullC'n doen verdwijnen.

Zij kunnen hier dus builen bespreking blojven.
De eigenlijke halophyten zijn het, die den meeslen invloed van de droogmaking zullen
ond("rvinden. zij zijn het ook. die mC"t andere ongevoelige soorten bezit zullen

de dro09l1elellde gronden en na I""'n. "Is het I'ssclmeer stecd, :oeler :al ｬｉ･｜ ＧｯＢｬｾｮ

nemen V.ln

:ijn

zal nfnt"mrn. :ullcn de halopll\'tl'n
en het zoutgeh ...lte ook in de I1ICIIW Ç)l'wonnl'"n ｉｬ｣､ｮｯｲｬｾ
ook grootcndccls van ､ｵｾ
gronden Wl'C'r vcrdv"llnen.
In de eerste pInnts :ijn het dus de zout minnende ph.merogamen. welke ons ｭｯｾｲ･ｮ
bezig hOllden en vcryolgens de ｾｮｫｴＢｬ･
soor[("Il. welke in het hrakl'"c en zoute w.ltt:r
kunnen leven en in heL gebied der zeewieren cen kleine ｳｬ ｢ｭｃＧｲｾ｜ＮＧ
phnnerO'l:lillllcnfJora ｶｯｲｊＱｾｮＮ

DE HALOPHYTEN
ｏｦｾ｣ｨｯｵｮ
dnnr

de

voor zdd:-amc suorten dC' verspn'idinn w('1 niN vnl1edio kan w'lrdcn lll"\lC'\I':'l"n.
zij slechts torvêlllin hier en d""lr Hevondl'l1 :ijn en ('r :('lf5 nog pl<mt:.C'n ÇJcnocH :\:10
Zuiderzee oVl·rblijven. waaromtrrnt nog maar :ccr onvolledige oJ')\Javen besté'LlO.

mogen wij toch zellllen, dat de Nederlandsl'he kruidkundigen in de vorige en deze ecuw
voldoende gegevens verzameld hebben om op enkele mogelijke hiaten en vindplaatsen
van zeldzame soorten na de verspreiding der tot onze flora behoorende halophyten uit
hunne gegevens te kunnen vaststellen. De rijkdom Mn opgaven op dit gebied vervat in
de vele deelen van het Kruidkundig Archief, waaronder ook floristische opgaven van de
vier

ZuiderzeC'-eilnndel'l

voornllmeil,k

van

Vnn

den

ｂｯｾ｣ｨ

en

Suringar

voorkomen.

benevens de afzonderlijk verschenen Flora Campensis van Bondnm. werden in de:e eeuw
aangevuld door het systemal'\ch onderzoek naar de verspreiding onzer planten en neergelegd in de Planten kaartjes voor Nederland door Goethart en Jongmans, terwijl alle
vindpla"tsen na,,, hel materiaal onderzocht bijeenverzameld werden door Vu)'ck in de
2e uitgave van den Prodromus florae batavae. Bij de:e opgaven mocht ik verder al de
nog niet gepubliceerdl.' op\Jflven uit dl" ｮ･ｴｾｪｩｬ

vour de ｰｬ｡ｮｴｲ ｫ｡ ｲｴｩｾｳ

voegen, die mij door

dr. Goethart. wien h,ervoor mijn hijzonderen dank toekomt met groote bereidwilligheid
werden ter beschikking gesteld en wa.trbij vooral het onderzoek van het Gaasterland en
van de omgeving van Nijkerk door Vuyck en van Overijssel door Lako moeten worden
genoemd. Terwijl ik de 0Pll"ven uit miln eigen herbarium in Vuyck's Prodromus terugvond,
kon ik dit jaar op 2 fielstochten om de Zuiderzee, waarbij ik juist aan de volgens de
plantenkaartjes het minst be<ochte gebieden de meeste opmerkzaamheid kon besteden, de
zoo verkregen opgaven hier en daar bevestigen en op enkele punten aanvullen; zoo zijn
de in het overzicht ingevoegde opgavan van Sn!icornia herb.,n'a ten noorden van Enkhuizen.
van Zoslera nani! voor het Gaasterland nab.j het Mimser Klif. van PolamOfleton peelinalus
voor de kust van het Gooi (Huizen) en van Trili,"m pllngens voor Stavoren, voor
<oover ik heb kunnen nagaan. nieuw
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Triticum junceum (microstach!!um). welke ik in 1902 aon het strand te MUiderberg
tegen de helling tegelijk met TriticufII punllcns verzamelde. >Khijnt daar na het aanleggen
der steenglooiïng verdwenen te zijn. ik kon ze thans tenminste niet terugvinden en trof
er slechts de laatste soort riO\) in een afgelegen hoek van het strand aan. Zoo zullen
allicht meerdere de:e op.pwn op weer verdwenen vindplaot'Cn betrekking hebben. in het
algemeen kunnen zij ons toch een getrouw heeld van het voorkomen der holoph)'ti.che
phanerogamen langs de Zuiderzee geven,
In het overzicht ､･ｺｾｲ
soorten hrb Ik wel Sc;rpu5 nJilritimU!; en Rllf1ICX maririmus opgenomen,

hoewel deze soorten bij ons nict zoo streng ar1l1 de kust gebonden :ijn. terwijl ik

de alleen nan de Noordzeekust voorkomende soorU:n zoon Is h.v.jllll<.'us t1Iaritimus. Schoen us
nigriclJns. Ammophila biJ/tim. Euphorbia paralias heb weggelaten, Bijgevoegd dient te
worden. dat van deze aan de Noordzee voorkomende planten de :e1dzame Scirpus rufus
ook tussehen Muiden en MUlderberg en Erythraca littoralis bij Harderwijk en Zwolle
gevonden is. terwijl Phlemu .1renarium ook aan met duin:anu opgehoogde spoorwegen bij
Enkhuizen en Amsterdam b aangetroffen Ook de in het water ondergedokrn levende
aan zout of brakwater ;mngcpaste soorlell hcb ik lil dc:c lijst oP{lcnomcn. omti<lt ook zij

in zeker opzicht halophyten :ijn.
Bij de nomenclatuur en de begrenZing der soorten heb ik Vuyck'. Prodromus gevolgd.
maar ik heb daar. Wililr de namen of de soortsbegrenzing van de vroeg..:rc opvattingen
afwijken. de oude namt'n of de soorten. welke onder de nieuwe namen ｮｪｩｾ
samengevat.

cr onder opgegeven.
Verder heb ik de kust der Zuiderzee na<lr hct meerdere of mindere :olltQehalte van
het water,

naar de grondsoorten of naar natuurlijke grenzen slechts in ecn enkel geval

(Overijssel) naar de provinCIale grens ingedeeld. De:e indeeling is als volgt:
Wi =
Mar =
Urk =
Sch =
EEn =

Wieringen
Marken
Urk
Schokland
de kuststrook vanaf Van Ewijcksluis bij Wieringen tot en met de omgeving
van Enkhuizen
H M = de kust vanaf de omgeving van Hoorn tot en met Monnikendam en Marken
MM = de bocht van het Y vanof Marken en 1I.tdam tot Muiden
Go = de zandige kust van het Gooi
Eem = de kleiachtige ku,t nabij den mond van de Eem
Vel = de kust van Gelderland (Veluwe)
Ov = de kust van Overijssel
Z Fr = de zuidkust van Friesland tot en met het Gaa.terland en het Roode Klif
WFr= de westkust van Friesland vanaf de omgeving van Stavoren tot Piaam
beteekent in deze lijst. dat het voorkomen van de plant in het bedoelde gebied is
geconstateerd
- beteekent. dat mij geen opgave over de plant UIt dat gebied bekend is geworden,
in vele gevallen zal zij in zulk ezn streek ook niet voorkomen
o beteekent. dat het ontbreken van de soort (de beide zeegrassoorten) ten minste in
autochthonen toestand met voldoende betrouwbaarheid is geconstateerd.

+

Uit acbterstaande lijst blijkt. dat zes soorten: Glallx maritima. Armeria vulgaris. Plantago
maritima. Triglochin maritima. ]llnclis Gerard; en Scirpus maritimus op de vier eilanden

en op alle deelen der kusten zijn aangetroffen. terwijl dit van zes andere soorten:
Sperllularia media en marllinat.,. Aster tripolillm. Salicornia herbacea. Atriplex littorale
en Fesruca distans. die slechts op een of twee gedeelten der kust tot nog toe niet
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gevonden zijn. mag worden aangenomen. Voor de overige soorten geldt deze algemeene
verspreiding niet, want Phl1l/o1Oo Coron0I'IIS b. v. heh ik bij Zeeburg meermalen vergeefs
gezocht, hoewel Plant.1f1o maririnm daar in groot aantal voorkomt. Van 12 der 52 hier
genoemde. soorten dus 23 u/IJ milO dcrh..lvt' worden nanoenomen, dat zij overal om de
Zuid ...'rzee voorkomen.
Van tWf'C ＮｮＧｦｴｲｯｾ
/:1),'*'(" ",.,rina en lI&1n.' is het ::l·kcr. dat z.ij in het minst zoute:
deel der ZUldcr:et: n.1. in hl't :uidcn en oosten nnthr("ken ("n dit:clfdc Ol"u voor vier
kustplanten S.,uma strict.I. St.l/kc Limtl,rillm. Obultll' (mrt"loIcoitlt'$ en pc:JUllCIlI"t.J \vorden
a..JUijenomcn, zoodat 12 Q/u d('r ncnocl1llte suorten "I!lot'lJ 111 ot hij hel noordwcstelljk. hct

zoutere deel der Zuiderzee wanlen aan\lctrnlfcn.
De overige 34 soorten of 65 0 ' . omgeven de Zuiderzee slechts onvolIedlIl, waarschijnlijk

doordat zij meer of minder aan bepaalde grondsoorten gebonden zijn.
Ook enkele verwanten der genoemde soorten. die niet aan de zeekust gebonden zijn,
maar ook in het binnenland voorkomen. mogen niet geheel stil:wijgend voorbijgegaan
worden. In de eerste plaats is dit jllrJCfl5 comp'C5""S. welke veel op funeus Ger.Jrdi

gelijkt en die ik op verscheidene plaatsen aan de Zuiderzee aantrof. vervolgens ook
Eryngium campcstrr. die met

E, m.1ritimufIl aan de Zuider:::ce te vinden is.

In de nabijheid van de I)sselmondinl]en, waar het Zuiderzeewater het mlOste zout hevat.
komt dit ook weer t1uitlrlijk In de flora tot uitin\]. Zoo \'ond ik in de nabijheid van het
Ganzendiep op de buiten den lagen dijk aan de zel':ijde gdellen landen, die derhalve bij
hoog water door de Zuider:ec overstroomd worden. op ccn vochtige plaats een moerasflora, die behalve uit de zouraanwijzcndl" Pot.lmOllcton pccrinatus vnr. scoparius en

Oenan/he Laclrrnalii gehe'" uit zoetwater- en moerasplanten bestond, n.1. Hydrcxharis
mnrsus r,mar. Elode'l caniJdcnsis. lit","na ',i.""lc,. t'n Cer.• tophyllum dcmcrsum. benevens
Juncus EJI.1UClIS. SCirplt5 T"bcrnOlC'rtJClnt.lflj, C,'Ir('x ,·u/pin... Ph.•lflris nrundinaeciJ. AlismJ
Plantago. SilllJl 1.ltifo/ium. Berul.1 .,nO"5ti(olt.,. Lyrhrum :;;a/h... ,,;;'I. Gdlium paluscrc. Sencdo
aquat;L'us en paludosus.

DE SUBMERSE PHANEROGAMEN
Slechts

WCJnI\JC

PhilJ1('rO\)amcn zijn <:lilIl

het

h'Vl'U

zoutgehalte van ongeveer J u/u leven nllL'l'o de ｺｬＧ｣｜ｊｲ｡ｾｳ･ｮ

in zout witter a.lngepast en bij een
en eenige hunner verwanten,

Van deze groep l],ocicn slechts twee soorten beide tot het geslacht Zos/era behoorend
Zosterc1 nana.
De eerste soort komt in de Waddenzee tot zuidcltjk van Wieringen onder het IOdgwater-

aan Onze kusten. n.1. het gewone zeegras. Zosrcra m.lf;nl1. en het kleine ｺ｣･ｧｲｾｳＮ

niveau teer veelvuldig voor. Verder volgt zij dc kusten l'n men vindt haar in kleinere

exemplaren aan de Noordhollandsche kust tot in de Gouwzee lusschen Marken en
Monnikendam en aan de Friesche kust langs de kltffen lot Tacozij!. Z,j dringt derhalve
in het brakkere water door. tot waar dit gemiddeld een zoutgehalte van I .,. heeft en
bevindt zich dan soms in gezelschap van plantrn. die minder zout verdragen. zoo<,l.
•
PotsmOf/eton pc.:/illa/us en ZannichcJlia ('<'di,·"'1.1/,"
In de Oostzee komt Zos/era marin" noo voor bIJ de Aland<eilanden. waar het zoutgehalte slechts 0.6°:. bedraagt. Het gewone :eellras is verder in zijn verspreiding een soort
uitsluitend van het noordelijke halfrond en komt in ElIlopa van de Zwarte Zee tot
IJsland en de Witte Zee maar niet aan de noordkust van Afrika voor. terwijl zij ook aan
de kusten van Corsica. Sardinië en Kreta ontbreekt. Aall de Amerikaansche kust is zij
van Westgroenland lot Florida en van Alaska tot Californië verspreid. de opgaven van
Azië en Afrika zijn daarenlegen twijfelachtig,
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VAN GOOR

S2

Van Znsfer.1 nJ.1ri,1c1 vindt Jl1l'11 (Til smnlhl.ll!i\lCI1 vorm, n.1. Vilr. sh'nC'rhylla A. en G.
(= var. ;ItIlJlIsti{n/i" ｉｾ｣ｨＮＩ
op ｏｬ Ｈ ｩｬＧｲ ｾ
pla:ltscn. die 1lH,.'t ..: h ､ｲｯｾｬｶ｡ ｬｃＧｮＮ
Deze variëteit
komt ook in de üO'ot.:ce voor cu i." \,111 Ｑ ｾ､｣ｷｚ
tnt En\ld.tnd C'n Fr.lIlkrijk {Jevonden cn
bij ons is zij op veil,- ｮＢｬｾｴｩｬｰ
onk in dt> ZllIJt'r:C'C' ólanoctrofrl.'l\. De ,,'chtr Z. m.lrÜI.1 var.
ｾｬｮｦｊｕｍｩｻｯｬ ［ｊ
Horn .. di\,.' ｫｩｨｮ ＺＱｩｾｲ｡ｮｷ
t't'" h,htaard ｴｬ ｾ
....chC'n /:. "':1(;11" \',1r. stcnClplryU.. en
Z. ne'"" b en slechts spocadisdt \\'(11C1r \Il'vondcn. heb ik in dl"' Zuider:C'\'" niet il.\n\lNrotfc-n:
tot nog toc vond ik hnar nllecn (lP <kil ZUÎ\lw.11 hij Niettwcdicp :).
De twcrJe zccgr.lssoort, Z<lSfl'r.r "dil". komt np ｶｬＧｲｳ｣ｨｩｬｫ Ｑ､ｾ
plnatsrn in de Wadd.." n:cc
en ook hij \'/icrin\:Jl'n vuor; ik trof haar 111 1921 ook bij ｲｾｨ
Mirnsf'rklif .1an ｆｲｫｾｬ｡ｮ､Ｄ
zuidkust a<ln; zij bezet de hoo{1:ar plllHen dl'r ＺｾＬＢ､Ｍ
en ｾｨｫ｢｡ｮｫｲ Ｎ
welke hij ｬｾｮ［
ｲＢｬｕｾｷ
droog vaJlcn. Hanr verspreiding is :uidell\krr dan die van Z. mar;n". :ij ｾｴｲ･ｫ
:k:h
noordelijk slechts tot Denemarken. de wesrdijke Oostzee en de ChristianiaFjord uit en
komt niet in het noorden van Schotland '·oor. In de Middellandsche Zee woeit :ij ook
aan de Noordkust van Afrika en oij Kll'in.A:il' en :ij komt niet alleen in de Zwarte Zee.
maar ook in de Kaspischc Zee voor. ｜ Ｇ｡ｾｬｲ
:ij de C'C'nige in tee levende phancr<,\v\me
pl<lnt is. Ailn de kust van Noord-Amerika is :ij nict Ç)l."VOndL·n l'n de 0pfI;lve-n Viln ZuidAfrika. Madagascal' en Japan schijnen on:eka te :ijn.
Jn minder zout water dan dl' :cc't!rassoortrn vindt men bij ons in de eerste plaats
Potamogeton pccf;nafus. Bij Markl'l\ rn vooral in het ondil'pc waft'r bij Zreburg vond ik
deze plant vastgehecht in den slijkerinen zecoodem in groote hoeveelheid bijeengroeiend.
Bij laagwater drijven ue stengel, en bladeren aan de oppervlakte en vormen er plekken
op van dikwijls meer dan lOM. middellijn. Ook ten zuiden van Hoorn schijnt P. pectinatlls
reeds in zee te groeien en vervolÇ]ens trof ik haar nan in het zeewatrr drr h"vens . . . an
Huizen en Elburg. Op de la,tste 1'1,,,1:; vond ik in den ha\'en :elfs P(>{;1I110f/l·t0f1 pcr{oli"tlts
en eveneens dringen in het weini" hrnkkr Ｚｾ･ｷ
..l tcr hij ｾｴ･
noordelijke nh.'t vnn d"mml."n
voorziene IJsselmonden zoetw..ltcrplélllt«:11 als lamstgenormdc ｾｯ ｲｴ
in zee door. Deze soorten
zullen het begrijpelijkerwijs ook zijn. die na de ｾｦｳｬｵｩｴ ｮｧＮ
naarmate het Ijsselmeer :oeter :al
worden. daarin het eerst zullen doordringen.
In minder groot "ntal trof ik langs dc kusten der Zuiderzee ook Z;",nichdlia pcdicdlilt.1
aan, die volgens de nieuwere soorrsbegren:ing met Z. piJlustris onder den laatsten naam
tot een enkele soort vere.enigd moet wordrn. Grwoonlijk waren de vruchtsrelen zeer duidelijk
en de stijlen (ê.lnij. l'l'O enkelr kl'l'r vond ik echter ｫｯｲｴ｣ ｾ
:,(('I('n ril ｾｴｩｪｬｲ Ｎ
zonder dat ik
die vormen cvenwel tot de ("cltte ;<. p.t[w;/ri.. . s. stro kon ｢ｲ･ｮｾｬ･ｮＮ
Jk vond hnar in dro
haven Vim Huizen en bij Tacozijl huiten th' sluis. dus eveneens in Ｎｲ･ｴ｡ｷｾＺ
Ook ten :uiden
van Hoorn schijnt zij tussehen hot ,eegms voor te komen. ik vond haar tenminste bij
Scharwoude met Potamogeton pel'finafus in het net van een visscher. die in het zeegras
geviseht had.
De beidl' thó1ns als RtJppin m,lr;/i"", s.,mrn{Jevatte Ruppia-snorten komen slechts in {lering
aantal voor en zijn op enkele plaatM'n tusschen Hoorn en Muiden en op Urk \Je vonden.
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ZOOGDIEREN EN VOGELS, VERONGELUKT
LANGS EEN SPOORLIJN
door

t·, ,'II:J'c \o:.·i:;l, n V:ln dode ､ｩＮＨＢｲｻ ｮＪｬ｛ ｌＺＢｾ

N;',"lr nO:J.nlclrJinp; V;ln "nkcl"

lijn t.mer,<foort-f!,eldoorn, I csluol
telling te ｯ ｲ ｧ ｡ ｮ ｩ Ｂ ｲ ｾ ｮ

､ｾ

ａｭＨＧｉ Ｇｾ ｏｯｬＧｴ

.e I.::,JI·:-"fd .. l'nr;

in 1')....:: ecT:

van 11" ,,:mtall_en ｴｲｾｩＮｮＺ ｬＨＧ｣ｨｴｯｦ ･ｲｇ

｝｡ｮｾＢ

vok. liet traject tl .... t hierto\.' or <.lOd0 dierC'f:

ｯｊｬ､ ｾｲｺｯ｣ｨｴ

Iloevelaken en de nf"plituing ｾｕｄｲ

Ｈｴｵ｣ｾ･ｮ

59). De gevonrlen

ｾｬｵ｣ｨｴｯｦ

ｒＧｾｮ･ｶ ｬ､

: ponT-

rlit b"an-

wrord lag tU.inen

50

km-raa)
･ｩｾｲｬ｡

.. r5 werdcn verwijderd, ten

en km-r unl

tijdens Intere

Lel lineen dul'bel tpllinr,en le vnor:<-:>men. Tl' tota"l werd cr vijf keren g.. teld en wel op ｦｩＭｉ ＱＹＷｾＬ

ＱｾＭｉ ＭＱＹｾＧＬ

/l,..!lai)s kon het ond'Jrznek ni

toeslem..ing

ｧｾｦＮ

ｾＳＭｉｖＭＱＹＷＲＬ
ｾｴ

v/orde

I

1 ex., ｾ ｰｬ

? e>:.

Knt :; ex., Bun7inr;

vogels (Hernl 6

C)·.,

1

it;;

ｾ

·'·UH'

ｲＺｴ ｾｮ

SprcC":u·.-,l ti ('x.,

:.Ii;.:n',.:

ｂ｝ｬｊ ｾ

7

1 ｾｸＮＩ

}o"'U7,'-lnt

f;X.,

ＬﾷｴＢＧｾｧＨｲ

1 ex.,

., f'x.,

ｬＮｯ ｬｮＺＨｾｬＮ［

ko-p"sl ::1':
',"

, ,-

.

ｾＮ

V"t:Al

5,.6

I.er'll

53.·..
ｾ

5

5?9

1

liuismu:""
I. ｩ ｣ ｶ ｾ

ＮｾＺ

1 E'x.

:clh""r

5"
5 ' .""l

ｾｊ

f'

;< •

1 ex •

, ex.
.2 ""'X.
1 ('Y.

,

P.Y..

f:" t

1

ex.

ｉｾＬ

1 ex.

rrep.la:

:1':j:1

ｲｩｭ ＮｾＬｬｲＮｪ･ Ｄ

3

ｾｸＮＬ

.,

fin ::!l
:...kstf"'!'"

f'

1 ex.,
i ex., :>nhp.rl:el".-

ｾＬＮＩ

Fe,

;"1? zoog-

ex., Konijn 8 ＨＺｾ

ex., (I.h"rl,:'!ni.,nélr ｺ ｯ ｾ ､ ｩ ｣ ｲ

Grutto 1 ex., Ki':vit 1 ex., Bc.·... :'·Cr.7.. ﾷＬＢｬｵｾＮＧ

6

hipTVOC;'

ｫｪｩｬｮ･ ｾ ｡Ｎｵ

vO("Jl:::

C'1

\oJof&l:',qt 1 ＰｾＮＬ

I

t1x., Torenvnik 2 ey.., Duif? ex.,

bare vog01

r:.r:;

;:i-:>ller.:i.n;:-: >:it dit bCl,·.-l'ktf' onrl"rzo('!'.je geblek .. n <'et

( ｾＧｬ｣

",.,nd 1 ｾｸＮＬ

en ＲｾＭｘｉ ＧＹＢ ＲＮ

voort[czef., omdDt de:

het uantal slachtnfferE onder 7.I'lCilJdieren
ｴｩ ｾｲ｣ｮ

ＲＱＭｘ ＱｾＷＲ
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TELLJNG d.d. 1"'i- TI -1972 ; traject

km-}Jalen

ｴｬ ｳｲＺｾｮ

ＵＰＭＮ ｾ

soort:

km-jJDal nr:

50

Fflzant

ｾｏＮｯ

Spreeuw

1 ex.
1 ex.

51.9
ｾｬ Ｎｒ

Ner"l
Torenvnlk

1 ex.
1 ex.

51.1
51.1

Hond
Kat

1 ex.
1 ex.

TELLING d.d. 23-IV -1972; traject

km-palen

tUSCP.:l

ＧｦＹＮｾＭＵＷ

soort:

km-I,aal nr:
ｓｾｬＧ･ ｵｷ

1 ex.

50./'

Merel

1 ex.

51.1

Herel

1 ex.

51.4

Spreeuw

1 ex.

52.G
ｾ［ＳＮＵ

Merel
Koolmees
Torenvalk

1 ex.
1 ex.
1 ex.

53.6

Vogel sp.

1 ex.

53.7
53.8

Huismus

1 ex.

Grutto
Vogel sp.

1 ex.
1 ex.

Boerenzw.

1 ex.

55
55.3
50.4

Vogel sp.

1 ex.

Herel

1 ex.

Hans

51.3
51. 1,

Konijn

1 ex.
1 ex.

52.3

Haas

1 ex.
1 ex.

5<'.3

Hol

1 ex.

52.7

Kat

1

56 ｾｬＮ

Woelrat

1 p.x.

ＱｾＹ

.5

ＵＳＮｾ

54
54.4

Konijn

Ｈｾｘ

•

-19r

1ｾ r.'. -}",.I<:I.1

Gourt:

ll'!":

51.1

ＮｊｾＩｦ

Pil!lpcJmccs

1 nx.

ｾＱ Ｎ

r.;

Hui ';mun

1

•• c:

.,

Ut; i.f

1 ex •

7

'/ 0bt 1

ｾＯＵＮ

::; ｾ

..

.

"x.

1 nx.

:;1.5

ｋｯＮｵｩｾＺｬ

1 ex o

51.3

E(;el

1 3X.

ｾＲＮＳ

Jlans

1

55.1

ｋｏｦｬｩｾｮ

1 ex.

ＷＬ ＧＮｾ

;:.:.. 1

1 ex.

ｾｃＧＮＴ

hlauwE:' reiger

1

ex.

ｾＲＮＱ

Fa:' :,T1 t

1

L:X.

'19.

n

C1
ｾＧ

tel'

ｾＮｫＺ Ｇ

53

ｾＱ

ex.

1 êX.

J:or:i.jn

1
ﾷｾｸＮ

E(lcl

1

.: j( •

Koon ij:!

.C,'

"':!x.

II:J. 'J:::'

1
￨Ｚｾ

ＺＡ｡ｾ

1

ex.

3. ..u::'.ir.g

1

ex.

:;2. ,'.

!':;'l t

1 c.x.

53.5
5P• 0

Ｎ Ｌｯ ｲ［ｴｬｾ･ｲ

ｾ

ｾＺＡＮ

1

ｾ＿Ｎ

.,

t:onijn

*

cp.

•

ex.
ﾷｾｸＮ
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ｖ｟ｅ ｌ ｄ ｗ［ ｾ ａ ｒ ｎ｟ｅ ｍ ｉ ｇ Ｐ

_ _--:•

ｾ｣Ｎ

---

landschap

Tijdelijke haven
aal! dc' Ecm

hij Zelderl
SfJES'r ｾ Provinciale stattn van
Utrecht hebben besloten tot h"t In.
rJehttn VRn een tijdelijke stapel.
haven binnen de Inmlddel", af.
ｋｾＢＧｮｴ ､ ｮ
bocht in de Ef'm biJ Zei.
dt'rt. \'ollthij dc ｇｲＨｦｴｾ
ｾｬ･ ｭ
in dt
rithlln« nauru. onder de remeenlc

ｓＨｦｴｾ Ｎ

Uitl Amersfoortse Courant, 91 (252)1 19
25 oktober 1978.
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vogels

Vogelwa:lrnemingen in de Polder Arkemheen (Nijkerk)
2-1V-1978. tussen de oude arm 'ran de Arkervaart en het nieu'w gegt', U"1 gedeelte is een eilandje met waterplassen en moerasvegetatie ontstaan. Hier
werden ;raargenome"u1 paar zomei't'l.ling,3 paar llinter tal i.ng, 3 p:;.ar ｾｬｯ｢Ｍ
eel1U, 1 paar bergeend,4 kluten,eerl tiental paar wilde eenden en verde'L'
fouragerende grutto' s en scholekster. (W .Knol);
ｒｯ ､ｫ･ ｬ､ｵｩＮｫ･ｾＭｎｉｊｋｅｒ ｉＱＸＭｘｉ ＭＱＹＶＵ

1 ·sz.randmeer bij Nijkerk(G.Dirkse).

Fuu!i,-AMERSFOORTI2G-XI-197'75 ex.3-XII-1977 1 elC. 10.l.!1st1latige pl,],l'J ts,' hoo!Jte V":m tankstation langs snel.eB A-1.PoHer Zeldp,rt(L.J .S-oier).EE1IINESI
8-1-19785 ex.plas' in Eempolder,15-I-1978 3 ex.(L.J.Spi.er).
Roodhalsfuut-NI.fKEHK.12-VIII-1978 1 ･ｾＮ
(Het Vogeljaar,26;312). '

in prachtkleed bij sluis Nijkerker-

Ｍ ｮ｡ｵｾ

Kuifduiker-NI.JKERKI13-XII-19651 e:<. rand'neer bij Nijkerk (G.Dirkse).
ｾ ｬ｡ｲｳＭａｍｅｒｓｆｏ ｒｔＺＱＵＭｘＱ ＭＱＹＷ

Ａ､ＮｬｳＹ｟ｾ［ｬｶ･Ｚｲ ＧｉｬＮｍｅｒｊｆ｛ ｏｒｔｉＲＰＭｖ ＱＹＷＸ

2 ex. in Valleikanaal bij HOS8 ｧ･ｾ
(G.Dirkse
on K.v9.n Vliet)416-XII-1977 3 ex. in sloo't bij HsiligenbArg (G."DükHe erl
K.van Vliet);7-1-1978 2 ex. in ｳｩｮｾ･ｬ
langs ｔｲ･ｾｖＢｯｧ･ｬｷ ｧ
en Van Rand;lijcklaa:'l (G.Dirkáe en K.van VlietJj8-1-1978 2 ex. Koper,3ingel (L.,T.Spier)
12-11-1978 15 ex. i.n Eem bij fa.Gerritsen (L.J.Spier)j13-11-1973 3 ex.;24II-1978 2 ･ｾＮ
;t/m 21-II-1978 6 ex. ;6-II1-1978 2 ex. Valleikanaal bij SC'I:.1i,lSI11Jurg-Sci1,othors t (J. H. Sanders). HOEVELiLKEN • 25-II-1978 1 ex. Haevelaken<3che
bes'e bij viaduct E-8 en ｺｵｩｶ･ｲｩｮｧｳｩｮ ｴ｡ｬ ｾＬｴｩ･
(V.van ｌ｡ ｲＩＮａｍｅｒｓｾｊｏｒｔＺｬｾ
ｉ ｝ｾＱＹＷＸ
2 ex. Valleikanaal tussen Liendsrtseweg en Van Randwijcklaan;
26-111-19"78 1 ex. Kopereingel bij Holkerweg en Roelandplaats;8-1V-1978
1 e"t. b haven Kleine Koppel bij de spoorbrug (V.van Laar)15-X11 -19'l8
10 ex. b Ljeon in ValleL1<anàal aan .!1oordkant vy.n de syoorbrug AI fooxot,'/;'lol.le(V.v",-o Laar)jll-XII-1978 1 ex. in hwen Kop-pel (V.van Laar);20-XII19733 ex. 'lalleikanaal Ｂｾｩｪ
br..lg Balladenlaan(V.van Laar).
1 ex. vliegend bij Grote Melm,Polder Zeldert-rH.P.Koelewijn).

Blau>Te Reiger-EJ!:MLAND en GE.I,DERSE VALLE1lkolonies en :naximurn aanbl bezette
nesten,zie A.A.Blok,1977.1n Het Vogeljaar,?5(5)1205-2?3.
PU'SQ?:s!e iger-NI.JKERK, '9-VIII-1977 1 ･ｾＮ
ker (W.Loode).
.

-,

tussen brug Nijkerk en L9.akse dui-

Kleine Zilverreige,r-N1JKERK.19-VII1-1978 1 ex. bij sluis Nijkerkernauw.
(He t Vogel jaar 26. 31 2) •
'
Koereiger-NIJKERK.29-V11[-197S,1ex.bij
42).Zie ook Te Velde,(13) 118.

｢ｾｵｧ

bij Nijkerk (Het

ｖｯｧｳｬｪｾ｡ｲＬＲＶＮ

.

Zwarte 00ievaar-EDEI9-1X-1978,15-1X-197,g 1 ex. Wekerom (W.&.kker en W.Resing)
BARNEVÉI,D'5-1X-19781 ex.r.O.bij Valk Z.O. van Barnéveld (Het'Vogel.jaar,
26.312)j9-IX-1978 3 ex. bij Wekerom (idem).
ｚＰｬＱ･ｴＧ ｡ｬＮｩｮｧＭｂｉｊｎｓｃｈｏｔｅｾＱＲＷＭｲＢ ＱＹＷＴ

ｋｲｾｫｰＮ･ｮ､ｾｚｕｉｄｅｌ ｊｋ
ｾＱ ＭｓｏｅｓｔｉＱＲＭＱ ＭＱＹＷＸ

1 ex. (vr) Eempolder bij Spaksnbur& (foto
i.n Het Vogelj!lar,25(5).247)413-1V-1978 1 ex.(m) in sloot Bikket'ilpolder
(H.P.Koelewijn).
ｾｲｩＮＧＱ､

FLEVOLMr.D"-IX-1978 1 ex.(vr),1ex.(m) bij dep8t
t. w. v. Nijkerkerbrug/Zuid-Flevoland (V. van Laar).
36 ex.t.n.v. de Melm ｮ｡ｾ

ｺｾｮ､

en

de westkant V"y.n de Eel1(W.Knol)
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ｓｬｯ｢･ ｮ｜ＱＭａｍｅｒｓｆｏ ｒｾＮＲＱＭ ｉ ＭＱＹＷＸ
5 ex. (3',rr. ｾｭＮＩ
ｲ･｣ｨｴ ｯｾｬ､Ｇｓｲ
,kut·, tna tige
--pläSin Eempolder (L.J.Spier).
!uifee,ld-AMERSFOORT.24-X11-1977 1 ex. Trekvogelweg Liendert (L.r.Spisr),
7-1-1373 1 ex. in singel langs ｔｲ･ｫｾｯｧ･ｬｷ･ｧ
bij ｫｲｵｩｳ ｮｾ
met Van ﾭ､ｮｾｒ
wijckhan (G.Dirkse en K.van Vliet),16-II-1978 1 ex.(vr) Valleiks.naü
tussen Lienderts!"'eg en spoorlijn (V.van Laar).
ｗｩｴｯ ｧ･ ｾＭａｍ･［ｒｓｆｏ ｒｔＮＲＱＭｖ ＱｮＸＬｾＲＭｖＱ ＹＷＸ
1 ex. (vr) ':Jij Es',elt'ierbeok 'n
K'l" ijb-r-,,"g (P.BlaUllW) (H.Gflrtner).
ｔ｡ｦ･ｬ ･ｮ､Ｍｾ ｅｒｓｆｏ ｒｔＮＱＰＭＱ ＭＱＹＷＸ

1 ex. in Eem tJBSen ｪ｡｣ｨｴ ｾ･ｮ
EIl,enaar en
Ｍ ｃｾｲｳｴ
(L.J.Spier). ;12-11-1978,23-11-1978,14-111-1978 ｴｾｮＲＴＭＱ ＭＱＹＷｊ
3 ex.SOhothorst (L.J.S'Pier),6-XIr-1978 1ex.(m)1 ex.(vr) in ｖｩｬ ｂ Ａ＼ＺｯｩｮＬ ｾ､
ter ｨｾｯｧｴ･
van Meridiaan (V.van Laar),17-t/m 21-11-1978 6 ex.(4m en 2 vr)
Valleikanaal bij spoorlijn ＨｊＮｈ ｓ｡ｾ､･ｲ｡ＩＮ
Brildniker-AMERSFOORTI3-XII-1977 1 ex. rechthoekige kunstmatige pbs ter
hoogte van tankstation lflngs snelweg A-1 Polder Ze11ert (L.J.Spier),
14-1-1978,15-1-1978 1 ex.(vr) ｋｯｰ･ｾｳｩｮｧ･ｬ
ＨｌＮｊ ｓｰｩ･ｲＩＮｓｃｈｅｒｐ ｎｾｅ ｌＺＲＶＭＱ ﾭ
1977 1 ex.(vr) Valleikanaal ＨｊＮｌ｡ｧ･ｾＮｯｧＩＮ
ｇｲｾＱ ＮＦｾ ｨ･ｾＭｎＱｊｋｅｒ ＮＲＶＭｘＱ Ｍ ＹＷ
2 ex. vissend in Arkemheen (G.Dirkae).
AMERSFOORT:2-1-1978 20 ｣ｧｩｴｾｮＧ ･ ｵｫＬ･ｧｩｫ ｯｨｴｾ｣･ｲＩｭＨＮｸ･
plas ｩｾ ｐｯｾｪ･ｲ
Z-ldert,6-1-19781 ex.,14-1-1978 1 ex •• 15-1-1978 6 ex.(vr),25-11-1978 2 ･ｾＮ
(L •.T.Spier).
'
Nonnet..ie,-Nl.TKERK: 2ó-X1I. 1977 1 ex. polder ArlcE'mheen (G. Dirkae) •
Bergeend-PUTTEN'5-'V-1978 4 ex. Broeker'nolenweg (B. ＮＩｫｮｩｾｌｲ･ｔ
(l'o,'tu>le Gans-EEMNES .29-X11-1977 1ex. tussen koppel kleine v.wanen op he t Eem- meer ｾｊＮｓｰｩ･ｲＩｏｔＱＲＭＹＷＸ
2h ex. t.n.v. de Melm aan de Wnstzijde
van de Esm ＮＩｬｯｮｋＮｾＨ
Zwarte ｚｷ｡ ｮＭａｍｅｉｬｓｆｏ ｒｔＮｾＰＭｘｕ ＱＹＷＸ
1 ex. ｖｳＮｈ･ｩｾ｡ｮ ｡ｬ
bij brug BaH d-n1. J.8.n ( V. -''''n Laar).
Buizerd-N1JKERK.5-1V-1978 1 ex. ｐ｡ｳ､ｩｪｾ
ＨｂＮｔ･ｮｫｩｮｫＩＮｾ ｅｓＧＴＭｖｉ｛ＭＱＹＷＸ
1 ex.
boven ｅ･Ｂｾｯｮ｡
(H.P.Koelewijn).NIJKERK.20-VI11-1978 2 ex.(1 witte) ｗｯｾ､ｴﾭ
we Appelse hei,27-VI1I-1978 2 ex. idem (B.Tenkink).
26.97).NIJKEltK.
\heNer-BAAR.'1.25-1-1976 1 ex.(vr) Buitenzorg (Het ｖｯｾｬｪ｡ ｲ
2-X-1977 1 ex. tUBsen brug Nijkerk en Nulderhoek (W.Loode en W.Roesink),
duiker (W.
29-X-1977'1 ex. jagend Eemmeer,tussen brug Nijkerk en ｌｾ｣･
Loode en F.Berendse),2-X11-1977 1 ex.(vr) overvliegend'bij Achterhoek (G.
Dirkse en K. van Vl'iet) •LEUS DEY 116...xII-19T7 1, ex. (vr) sC,'lroevend ':loven
Trpkeröleer (G.'Dirkse en K. van Vliet),27-XII-19T7 1 ex. overvli.egend bij
de Ｑｮｾ･｢ｯｲｧ
in de Traek (G.Dirkae, en K. van Vliet) ,3-111-1978 1 ex.(vr)
Ursulineweg ＨｊＮｈ ｾｮ､･ｲｳＩＮｎｉｊｋｅｒ ＧＵＭＱｖ ＹＷＸ
1 ex Pasdijk (B.Tenkink).
,

ｈ｡ｶｩｾＭｎＱｊｋｅｒ ＮＱＲＭｉｖ ＱＹＷＸ

,

1 ex.Oude Voorthuizerweg (B.Tenkink).
Rode ｄｌｅｾ ｂＭｷｵｯｗ
131-111-1976 1 ex. vliegend boven ｢ｯｵｷｬｾｮ､
en naaldbos te
,', Stroe(Het Vogeljaar,26.42),BARNEVELJ;>
130-XII-1976 1 ex. bij Kootwijk,
sterk gevorkte staart (Het Vogeljaar,26.42).PUTTEN.2-1V-1978 1 ex. bij.
blden Aller (H.P.Koelewijn).begin april 1978 1 ex. Olden Aller (J.Lagenwes).
SCHERPENZEELI17-IV.1978 1 ex. bij Groot Gerven en Klein Boeier (W.Bakker en
ｗＮｒ･ｳｴｮｾＩ ｂａ ＱｕＬＮ Ｍｖｉ ＹＷＸ
1 ex. schroevend bij Baarn aan de kant v/a Eempolder (Het Vogeljaar,261312).
Blauwe Kiekenaief-AMERSFOORTI6-1-1978 1 ex.(vr) Hoogland(L.J.Spier).BUNSCHOTENI
26-1-1978 1 èX. (m) jagend in '[lolder "De Hsar"(W.Knol).
Boomvalk-N1JKERK.2R-V111-1977 1 ex. tussen brug Nijkerk en Laakse duiker(W.
Loode).LEUSDENI16-V-1978 1 ex. jagend bij Stoutenburgerbos (H.P.Xoelewijn)23-VII1-1978 3 juv.ex. in Lockhorsterbos (H.P.Koelewijn).
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Slechtvalk-LEUSDEN:21-X-1978 1 sx.?P top van fijnspar bij bcerderij Lange- laar[J. Lagenwey) • SmeIleKen-N1JKER.X:28-VII1-1977 1ex. tuusen brug Nijkerk en Laakse duiker (W.
Loode) 17-1-1978 1 ex. polder Arks'D"-een (Het Vogeljaar,26 (3) :146)f20-1II1978 1 ex. langs autosnelweg bij polder ａｲｫ･ｭｨ ･ｮＨｈＮｇ｡ｲｴｮ･ｲＩＮｂｾｕｬ ｾＺＱＳＭ Ｑﾭ
1977 1 ex.(vr) ｾ･ｴ
merel als prooi bij het Zuiderènd (I(.Knol).
ｔｾ ･ｮｶ｡ｬｫＭｎＱｊｋｅｒ ＺＲＷＭｖＱ ＭＱＹＷＸ
1 ex. Woudtweg,Appelse hei (B.Tenkink).
Xraanvogel-SOEHT:20-X-1976 1gex.resp.10 ex. op De ｾｮｅ
te Soest (Het Vogeljaar
26:42).N1JKERK:14-X1-1977 19 ex. Polder Arkemheen(Het ｖｯｧｾｬｪ｡ｲ
26:42).
ｗ｡ｴ･ｲ ｡ｬＭａｍｅｒｓｾｏ ｒｔＺＳｴＯｭ

10-XII-1977 2 ex. moerasje bij Hooglandse dijk(H.
Stein) •

Waterhoen-LEUSDEN:4-111-19781 ex. (bruine vleugels,grijze borst ,en nek,gele
poten/gelige ｶｬ･ｵｾ ｬｳｴｲ･ ｰＩｬ｡ｮｧ･
Barneveldse beek achter Stoutenburg (L.J.
Spier) •
!levit-Nijkerk:31-X11-1977 63 ex. langs Eemmeer bij Klein Hulkenstein (W.Loode
en W.Reesink).
Goudplevier-AMERSFOORT: 12-111-1978 445ex.langs Zeldertsewetering Polder
Zeldert (W.Knol).
.
ｗ｡ｴ･ｲｾＭｓｏｒｔＺＳｘｉＱＹＷ

ca.70 ex. langs Eem bij snelweg Polder Zel-

､･ｲｴＨｌＮｊ ｓｰｾ･ｲＩＮ

Houtsn i.p-LEUSDEN :27-XII-1 97'1 1 ex. langs Doornse ｇｲｩＺＧＱ､ｾ･ｧ
bij Sterrenbosch (G.
Dirkse en K.van Vliet) IAMERSFOORT:11-II-1978 1 ex. in sloot bij R:üledelaan
(.L.J.Spièr);NI.;fKERK:17--1II-1978 3 ex. Kamersteeg (B.Tenkink).
ｗｵｬｰＭｓｃｈｅｒｐ ｎｚｅｾＱＺ ＶＭＱｘ ＹＷＸ

ＱＶ･ｾＮ

in het Broekerb0s(J.Lagenwsy).
3 ex. polder Arkem,,-een (G.Dirkse).

ｗｩｴｧ｡ｴｪｾＭｎｉｊｋｅｒｋＺＲＶＭｘＱ ＭＱＹＷ

Bo?ruiter-N1JKERK:28-V111-1977 1 ex. tussen brug Nijkerk en Laakse Duiker(W.
Loode) •
Kern haan-NIJKERK:26-111-1978 14 ex. (4vr) in weiland langs oude Bunscaoterweg
1(.;(nol);4-V-197841 ex. polder Arkemheen ＮＩｫｮｩ･ｾｂＨ
r.rauwe Fran e oot-NIJKERK.28-JX-1978 1 ex. bij eluis Nijkerkernauw (Het Vogeljaar, 26 : 31 3 •
Kleine Msntelmeeu>T- N1JKERK:31-XII-1977 1 ex. Eemlnee-r tussen brug Ni,jkerlc 'n
Laakse duiker (W.T,oode en W.Reesink).
Zwarte Stern-N1JKl'::11K:16-IX- 1978 ca. 25 e'x. vliegend bij sluizen bij Nijkerk
(H.P.Koelewijn).
ｾｔ･ｲｦｆＧｴ･ｲｮＭｾｔＱｊｋｅｒｋＺＲＸＭｖｉ ＭＱＹＷ
ca. 60 ex. tussen brug Nijkerk en Laakse Duiker (I( .Loode).
Bosuil-T,EUSDEN:25-VII1-1978 1 ex. Stoutenburgerbos (H. P.Koelewijn).
Ransuil-AMERSFOORT:5-111-1978
,
-,

1 ex. Kelkweg (J.H.Sanders).

en 21-V1-1976
Velduil-EEMNES:13-vI,20-V1
.
. . . . 2 ex. Eempolder(Het Vogeljaar,26:98).
ｉｊ￩ｶｯｧ･ｬｾａｍｅｒｓｆｏｔＺＴＭｘＱＹＷＬＶＸ

1 ex.Koperwetering (L.J.
Spier); 27-1 -19781 "ex. Sagenlaan (L.J.Spier)110-II-1978 1 ex. De Schans
bij Bunschoterstraat (Mevr.G.M.van ｌ｡ｲＩＱＲＴＭ ｾＱＹＷＸ
1 ex. water bij Sagen'. laan (L.J.Spier)f4-X11-1978 1 ex.Koedijkerweg,boven'Esvélderbeek (E.Vorst).
Groene ｓｰ･｣ｨｴＭｎＱｊｋｅｒＺＲｾＱｖＭＹＷＸ
1 ex. Pasdijk (B.Tenkink).LEUSDEN:28-V1111978 1 ex. Paradijsweg (H.P.Koelewijn).
Grote Bonte 3pecht-LEUSDEN:28-vI1I-1978 1 ex. Paradijsweg (H.P.Koelewijn).
Kleine Bonte ｓｰ･｣ｨｴｾｌｅｕｓｄｅｎ［ＲＷＭｉ ｾＱＹＷＮ ＬＱＳｾｉ ＭＱＹＷ Ｂ･ｮ

26-111-1977 resp.2,1 en
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1 ex.landèoed De Boom (Het Vogeljaar,26'43).HOUVELAKEN'4-V1-1978 1 ex. zuidelijk gedeelte Hoevelakerboe (H.P.Koelewijn).
Zwarte Specht-LEUSDEN.16-XTI-1977 1 ex. roepend bij Hotel Den Treek ＨｇＮｄｩｲｫｾ･
en K. ｮｾｶ
ＸＷＹＱＭｾ ＴＲＮｔｒｏ ｆｓｒｅｍａＬＩｴ･ｩｬｖ
1 ex. roepend op de Hoge Klei (G.
Dirkse en K. van Vliet).
Wlele,ual-.A."'ERSFOOR'l'.31':'V-1979 1 ex. (m) zingend Schothorsterbos (y.van Laar).
Notenkraker-SCHERPENZEBL,23-X-1977 3 ex.Op Breesohoten(J.Lager.ey).AMERSFOORT,
dec.1973 1 ex. binnenplaattl Vondeleohool (Z.Bruin).
ｓｴｾ｡ ｴｾ･ Ｍａｍｅｒｓｆｏ ｒｔＢ
12-1-1977 1 ex. (witte vorm) bij Mignonped in appelboom
[mevr. V. Voorst).
ｂｯ ｾｫｬ･ｶ ｲＭｌｅｕｓｄｅｎＬＱＶＭｘＱ Ｍ ＹＷ
5 ex. in Lookhoreterboe (G.Dirkee en K.van Vliet).
16-X[I-1977 1 ex. bij hotel den Treek(G.Dirkee en K.van ｖｬｩｾｴＩＬ
Roodborsttapuit-AMERSFOORT.24-II1-1978 1 ex.(vr) .noerae bij Ｌｪ｡｣ ｨｴｾ｟ＺＧＭＯ･ｮ
E:''!.!'-. 'naar (L.J. Spier).
Zwarte ｒｯ ､･ｾ｡ ｲｴＭａｍｅｒｓｆｏ ｒｔＮＱＹＷＴ
weg (Het Vogeljaar 26.202).

t/m 1977 broedgeval in gebouw ﾭｮｵｩ｡ｲｕＬｴｫｾｬｆ

Z.artkoptuinfluiter-AMERSFOORT,10-t/m12-11-1978 t ex.(m) Bergetraat 22 op
voederplank(Z.Bruyn).
Tjiftjaf-AMERSFOORT.18-111-1978 1 ex.Liendertse dreef (L.J.Spier).
Goudhaantje-NIJKERK.3-IX-1978 2 ex. Kamereteeg (B.Tenkink).
Bonte ｖｬｩ･ｧｮｶｾｳ･ｲＭｌｅｕｓｄｎｙｬｮ
1977 1e broedgeval in nestkast te Leucden"(Het
Vogcljaar,26,202).PUTTEN'27-V-1978 2 ex. (broedpaar) Broekermolenweg (B.
Tenkink)'.
ｾｈ

tte Kwikstaart-AMERSFOORT.24-XII-1977 tot 4-II1-1978 4 ex. regelmatig bij
ｳｰｯ ｲｷ･ｧｯｾ ｲｧ￠ｮ
Liendertse dreef (L.J.Spier).SCHERPENZEEL.21-X-1978 65 eI;
op pas ｩｮｧ｣ｺｾ｡ｩ､
grasland bij het Huiganbos (J.Lagerwey).
Qrote Gele Kwikstaart.-AMERSFOORT'7-1-1978 1 ex. opvliegend van oever Barnevel-i,·
se Beek bij de kopermolenbrug (G.Dirkee en K.van Vliet)
Noordse Gele Kwikstaart-HU1ZEN.2-V-1978 1 ex. Huizermeent(Het Vogeljaar,29:202)
EEMNES.6-V-1978 1 ex. omgeving jaohthaven Eemmnnd(Het Vogeljaar,26,202l.
Pestvo,,,el-VEBMBIo1DAAL .21-11-t977 oa.. 60 ex. indu.:trif)terrein (R. Schouten).
ｋｬ｡ｦ･ｫｳｴ･ｲＭａｍｅｒｓｾｏ ｒｔＧＱＰｾｉＱＭ ＹＷＸ
1 ex. lange Eem t.n.v. jaohthaven Elzenaar
L.J.Spier).
.
Grauwe ＸＷＹＱＭ ｖＭＷＧｎｅｄｓｕ ｌＭｾ･ｩＮｵ｡ｬｋ

1 ex.(vr) bij ｖｩｮｳ･ｬ｡ ｲＬａ｣ｨｴ･ｲｶ ｬ､ＨｌＮｊ ｓｰｩ｣ｲｾ
ｓｰｲｾＭａｍｅｒｓｆｏ ｒｔＮＱ
ex. (geel) in groep van ｨｯｮ､･ｲ ｮＬｋｲ｡ｯｨｴＮｩｪｫ･ｲｾ ｧＬｐｯｬ､･ｲ
Zeldert (L.J.Spier).
Appelvink-LEiclSDEN.2?-V1-1976 1 ex.Alg.Begraafplaats "Rusthof"(Het Vogeljaar,
26.43).
ｐｵｴ ･ｲＭａｍｅｒｓｾｏ ｒｔＬＱＰＭｘＱ Ｍ ＹＷ ＬＱ
ex. tuin Heideweg 24 a ,Sooglanderveen (J.F.
Hinfelaar).SOEST.begin jan. 1978;2 ex. in tuin Smitsveen(W.Sweere).HOEVELAKEN'5-V1-1978,tex. Koedijkerweg (H.P,Koelewijn).
'
Frater-AMERSFOORT.10-X11-1977,11-X11-1977,16-X11-1977 29 ex.Kanteklaarpad
L.J.Spier') ,17-1-1978,26-1-1978 25 ex.Sagenlaan,7-11-1978 25 ex.jachthaven ｅｬｾ･ｮ｡ ｲ
(L.J.Spier),12-11-1978 25 ex. Sohothoret (L.J.Spier).
!la ｲｾｳｩ
je-AMERSFOORT.17-XII-1977 ,23-XII-1977 2 ex. !f<,ragee Liendertae ｾＬｲＧＮｬ･ｦ
(L.J;Spier),N1JKERK'31-X11-1917 2ex.(m+vr) lange Eemmeer bij Klein HulICfm-;tein (W.Loode en W.Reeeink),AMERSFOORT.26-II1-1978 21 ﾭﾷｬ･ｴＮｊ｡ｾｲＬｦ､ｵＮｸ･
reintje ｡ ｾ
weetzijde Holkerweg tue sen Valleikanaal en Paladijnenweg
(Sar'5o v... n Lan).
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Euroueoe ｋ｡ｮ ｲｩ･Ｍａｍｅｒｓｆｏ ｒｲｉＱＷＭｘ｛Ｑ ＹＷ ＬＲＰＭｘＱ ＹＷ Ｌｾ ＱＭ ＹＷＸ
Liendertsedreef ＨｌＮｊ ｓｰｩ･ｲＩ［ＶｾＱ Ｍ ＹＷＸ
(Z. Bruyn).

4 ex. garages

4 ex.(2m,2vr) zingend Bergstraat

Goudvink-LEUSDEN: 16-xr1-1 977 2 ex. ( I m, 1vr) in meidoorn bij Hotel r14n ｫ･ｾＭｔ
(G.Dirkse ｃｾ K.van Vliet);S0ESTlbegin januari 1978 enkele ex.tuin Soestdijk (w.aweers).AMERSFOORT'9-1-1978 1 ex.(vr) Gem.kwekerij Groot-Randijk
Heiligenbergerweg 144 (V. van Laar). SOEST: 21-1-1978 1 ex. tuin S'1litsveen
(W.Zweers).AMERSFOORT.24-1-1978 1 ex. in bomen bij ｶｵｩｬｳｴｯｲ ｰｬ｡ｾｴｳ
ｬ｡ｮｾＧ
weg A'1lersfoort. Soes terberg (G. Di.rkse en K. vall Vliet).
Krui,bck-LEUSDEN.10-V1-1976 20 ex.,14-V11976 25 ex.,23-VI-197S 10 ex.,26-V11976 10 e:<:.,19-VII-1976 3ex.,27-VII-1976 7 ex.Alg. Begr'lafpbats "R'lSth:>f"
(Het Vogeljaar,26.43).BAARNI12-V11-1976 20 ex. Buitenz9rg,Baarn(Het V:>5e1 ,jaar, 26 :43) ,24-VII-19'l6 klein sant'il op de "rens van Groenevel:i-Bui te,norg,
Baarn (Het ｾｯｧ･ｬｪ｡ ｲＬＲＶＺＴＳＩＮ
Keep-LE'"JSDEN.Lockhorsterbos.De' 8erder 'gemelde broedge-;allen betrt"f'fcl1 ;l"d.ro lad
hetzelfde geval (Zie Te Velde 13:43).
ｇ･ｾｬｧｯｲｳＭａｍｅｒｓｆｏ ｒｔＧＵＭｘｉ ＭＱＹＷ

3 ex. Schothorst ,ruderaal terrein (L.J. Spi.er) ,
6 ex. Elzenaars jachthaven (L.J.Spier),6-11-1978,
12-II-197S 1 ex. ｾ｡ｲＮｧ･ｳ
Liendertse dreef, 10-II-1978 1 ex. jachthaven Elzenaar (L.J.Spier);24-11-1978 6 ex. bij Liendertse dreef (L.J.Spier).
ＲＵＭｘＱ｛ＹＷＬｾ

(

.,.

ｾＮＧ

,
'. ',.
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zoogdieren
BRAAKHALANALYSEN
1. Enkele braakhallen van de Bosuil, verzameld op 26-I-1978 in een schuur
bij de boerderij Groot Loevestein aan de Heetvelderweg, Den Treek, gem.
LEUSDEN beV3tten resten van:
3 ex. Veldmuis Ｈｍｩ｣ｾｴｵｳ
arvalis),
1 ex. Rosse woelmuis (Clethrionomys glareolus),
4 ex. Bosmuis (Apodemus ＮＩｳｵ｣ｩｴｾｶｬｹｳ
(Analyse en determinatie: W. Knol).
2. Een groot aantal braakballen van de Kerkuil, verzameld in mei 1976 door
Z. Bruijn nabij notel Den Treek, gem. LEUSDEN bevatten resten V4n:
175 ex. ｂｯｳ ｰｩｴｳｭｾｩｳ
(Sorex araneus),
12 ex. ｄｷ･ｲｧｳｰｩｴｳｭｾｩｳ
(Sorex minutus),
182 ex. Huisspitsmuis (Crocidura russula),
61 ex. Veldmuis Ｈｍｩ｣ｲｯｴｵｾ
arvalis),
18 ex. Aardmuis (MicrotuB agrestis),
1 ex. Woelrat (Arvicola terrestris),
2 ex. Rosse woelmuis (Clethrionomys glareolus),
26 ex. Rosmuis (Apodemus sylvaticus),
8 ex. Dwergmuis (Micromys minutus),
7 ex. Huismuis (Mus musoulus),
2 ex. Bruine rat (Rattus norvegicus).
(Analyse en determinatie, W. Knol en H. Koelewijn).
Bosolifant (Hesperoloxodon antiquus) - ｒｈｅｾｎＺ
groot aantal sterk verweerde
en tijiens de stuwing (?) verhrijzelde olifantsbotten gevonden in afgraving Utrechtse ｈ･ｵｶ･ｬｾ
bij Rhenen, waartussen zich een fragment van een
kies (M 3) van H. antiquus pevond. Ouderdom, Middenpleistoceen.
Algemeen wordt aangenomen dat H. antiquus in ons land heeft geleefd in
het Holsteinien (= Mindel-Riss interglaciaal = Needien) en ten dele noe
in het begin van het Saalien (- Riss = Drenthien) (C.J.H. Franssen & A.
M. Wouters in Westerheem, 27 (1): 13-19; zie ook Westerheem, 27 (3),173).
Egel (Erinaceus europaeus) - AMERSFOORT: 28-XI-1977 1 ex. actief in achtertuin Rergstraat 22, 's nachts bij -0,5 0 C. (z. Bruijnll NIJKERK: 14-II1978 1 ex. verkeersslachtoffer op de Nijkerkerstraatweg ter hoogte van
Oldenaller (W. Knol); PUTl'EN: "In de nacht van zaterdag op zondag werd de
rijkspolitie te Putten gealarmeerd door een Puttenaar met het bericht dat
er in een ｳｴｾ ｩｫ･ｮ｢ｯｳｪ･
bij zijn huis een mens of een dier op stervsn zou
liggen. Dit te oordelen naar het ademhalen, aldus ds Puttenaar. De rijkspolitie toog onmiddelijk naar het opgegeven adres, maar vond daar in plaats
van een stervend wezen twee egels die daar met het liefdesspel bezig waren." (Amersfoortse Courant, 90 (171) :1; 25 juli 1977); HOEVELAKEN: 13VIII-1977 1 ex. verkeersslachtoffer op kruizing van de Hoge Weg en Koedijkerweg (gem. Amersfoort); HOEVELAKEN: 30-X-1977 1 ex. verkeersslachtoffer
bij de kruizing Barneveldse BeekjStoutenburgerlaan (W. Knol).
Mol (Talpa europaea) - ｾｊｔｅｎｉ
17-II-1977 werd een Mol aan het strand bij
Horst door een Blauwe reiger uit een molshoop opgepikt, vervolgens naar
een slootje gehracht en daar door herhaald onder water duwen, laten zwemmen, oppikken en heen en weer schudden na ca. 10 min. gedood en tenslotte
ingeslikt (W. Knol).

-27Huisspitsmuis (Crocidura russula) - AMERSFOORT: zomer 1977 1 ex. dood aangetroffen.in achtertuin Bergstraat 22, Amersfoort (Z. Bruijn); 21-VIII19781 ex. waargenomen in achtertuin Graalpad 11, Amersfoort (mevr. G.
M. van Laar). LEUSDEN: 25-IV-1978 1 ｾ dood aangetroffen in tuin aan de
Deliana van Weedestraat, Achterveld (P. Schuurman, V. van ｌｾ｡ｲＩＮ
Watervleermuis (Myotis daubentonii) - BAARN: 19-VIII-1977 1 ｾ dood aangetroffen langs de spoorlijn Baarn-Amersfoort, ter hoogte van het kerkhof
(H. Gartner, V. van Laar).
Grootoorvleermuis (Plecotus spec.) - SCHERPENZEEL: 1978 2 ex. aangetroffen
(Z. Br-.rl jn).
Bosmuis (Apodemus sylvaticus) - BAARNI 16-IV-1978 1 ex. verkeersslachtoffer
op het Zuiderend, ter hoogte van boerderij Grimmestein (W. Knol).
Vos (Vulpes vulpes) - PUTTENI 10/11-X-1978 1 ex. geschoten op eendenfokkerij fa. Rozendaal aan de Zuiderveldweg 10, Putten (Amersfoortse Courant,
91 (242): 21, d.d. 13 oktober 1978); 19781 ex. geschoten op het landgoed Salentein (med., V. van Laar). LEUSDEN: 1978 enkele ex. gevangen op
landgoed De Boom. WOUDENBERG I 1978 enkele ex. gevangen op landgoed Geerestein. MAARNI 1978 3 ex. gevangen op landgoed Rumelaar. LEERSUM I 1978
ca. 40 ex. gevangen op 't Hart en Overberg (J. Lagerweij, med.).
Mink (Mustela vison) - HARDERWIJKI 13-III-1976 1 ex. tussen riet op slik----plaat langs het Wolderwijd ca. 400 m ten zuidwesten van de bebouwing van
Harderwijk. Het dier was zeer tam en kon tot op 1 m afstand worden benaderd. Kleurl zwartbruin met witte kinvlek (W. Knol).
Bunzing (Mustela putorius) - HOEVELAKEN I 12-III-1978 1 ex. verkeersslachtoffer op de ｎｩｊｾ･ｲｫ ｳｴｲ｡ ｴ
ter hoogte van het ｌｾｮ､ｧｯ･､
Hoevelaken (W.
Knol). SCHERPENZEEL I 28-VII-1973 1 ex. waargenomen op de'Brinkkanterweg,
23-IV-1974 1 ex. dood boerderij Groot Schaik (J. Lagerweij).
Hermelijn (Mustela erminea) - SCHERPENZEEL I 28-V-1974 1 ex. verkeersslachtoffer op de Barneveldseweg (J. Lagerweij).
Visotter (Lutra lutra) - ZUIDELIJK FLEVOLAND I 26-x-1977 1 ex. aan de waterkant, Nuldernauw ter hoogte van Nijkerk (dhr. en mevr. H. Stel, Ede; med.
F. van Ommen).
Ree (Capreolus capreolus) - SOESTI 20-IX-1977 1 ｾ op het Soester Hoogt,
---dat door loslopende honden werd aangevallen en ernstig gewond (Amersfoortse Courant, 90 (220)1 19, d.d. 21 september 1977). WOUDENBERG I 14-IX-1978
van de Pyramide van Austerlitz, waarvan
3 ex. op de Zeisterweg ter ｢Ｐ Ｖｾ･
1 ex. ､ｾｯｲ
een auto werd gedood (Amersfoortse Courant, 91 (218)1 19, d.d.
15 september 1978).

Amfibieën en Reptielen
Levendbarende hagedis (Lacerta vivipara) - SCHERPENZEEL I 1973, 1977 waarBenomen op het heitje van Groot Wolfswinkel (J. Lagerweij).
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Ringslang (Natrix natrilt) - SCIIEP.PENZEEL. voorjaar 1974 1 "x. "hij Koepel
i.rJ de Luntersche Beek. Lengte 75 om (J. Lagerweij).
Bruine kikker (Rana tempcraria) - LEUSDEm: 29-Il1-1978 1 ex. verkeet'Sslacht-.
offer op de Ooievaarshorsterweg (W. Knol). SCHERPENZEEL. april 1974 ca.
100 ex. op voortplantingsplaats in de oude Luntersohe beek, hier ook veel
dril (J. Lagerweij).
Gewone pad ｾｂｵｦｯ
bufo) - PUTTEN. 5-111-1978 5 dode ox. lange de Zeodijk, Puttense polder. LEUSDEN. 13-111-1978 ï dode ex. op Stoutenburgerlaan tegenover ingang landgoed Stoutenburg, 29-111-1978 1Q dode er. op de Stoutenburgerlaan tussen de Esvelderbeek en Barneveldse beek, 13-111-1978 1 dood
ex. op de Horsterweg tegenover boerderij de Horst, Stoutenburg (W. Knol).
LEUSDEN. Landgoed Den Treek. ＲＭＱ ｾＱＹＷＸ
1 dood ex. tegenover hotel Den
Treek, 13-111-1978 12 dode ex. op de Ooievaarshorsterweg en 2 dode ex. op
de Treekerweg, ?8-111-1978 5 dode ex. op ､ｾ
Ooievaarshorsterweg en 6 dode
ex. op de weg tussen hotel Den Treek en Heetvelderweg, 29-111-1978 6 dode
ex. op dit zelfde weggedeelte (W. Knol).

bruine kikker (Rana temporaria)
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