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Paddestoelvondsten in de Gelderse Vallei uit vroe.
ger jaren
door J. Wi sman (Leusden)
INLEIDING
Bij inventarisaties van natuurterreinen worden de paddestoelen meestal.stiefmoederlijk
behandeld, ongetwijfeld omdat deze tak van natuurstudie maar bij weinigen in de
belangstelling staat. Het gevolg hiervan is, dat over de verspreiding van paddestoelen in
bepaalde streken nauwelijks iets bekend is. Dit geldt ook voor de Gelderse Vallei.
Onderstaande soortenlijst van vondsten uit vroeger jaren, is bedoeld als een aanzet tot
vermeerdering van onze kennis van de paddestoelen en de Gelderse Vallei. De gegevens
zijn bijeengezocht uit FUi\lGU5 deel 1 t/m 20. Het samenstellen werd vergemakkelijkt
door de index die Dr. R.A. Maas Geesteranus in 1953 op deze delen maakte. Door de
summiere vindplaatsbeschrijvingen uit die tijd, was het onmogel ijk de plaats van de
vondsten nauwkeurig te bepalen. De getallen tussen haakjes hebben de volgende betekenis
bv.: (4,31, 1932); FUNGUS deel 4, bladzijde 31, uitgave 1932.
SOORl ENL IJST

BASIDIOMYCETEN

POL Y POR ALE S
--------------------Panus suavissimus (Fr.)

Amersfoort(?)
(4,31,1932)

Sing

Pleurotus ostreatus (Jacq. ex Fr.) Kummer

o e s t e r z wam
BOL ETA LES
----------------Boletus edulis Bull.
Eek

h

ex Fr.

oor n t j e s b r

0

0

d

Amersfoort.
(2,12,1930)

Omgeving Amersfoort
( 2 ,11,1930 )

Pep e r bol e e t

Omgeving Amersfoort
(2,11,1930 )

Gomphidius roseus (L.) Fr.
Roz e S p IJ k e r z wam

Omgeving Amersfoort
(3,79,1932)

Leccinum scabrum (Bull. ex Fr.) S.F. Gray
B e r k e bol e e t

Omgeving Amersfoort
(2,II,1930)

ｾｨ｡ｬ｣ｩｰｯｲｵｳ

piperatus (Bull. ex Fr.) Bat.

Leccinum testaceoscabrum (Secr.) Sing.
Omgeving Amersfoort
B e r k e bol e e t
(2,11,1930)
Determinatie als Boletus rufus. Dit is echter een dubieuze
naam. Het is niet-meer-na-eë-gaao of ook bedoeld zou
kunnen zijn Boletus aurantiacus ( noot FUNGUS index),

o r a n j e

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

Paxillus involutus (Batsch.) Fr.

G e won e

K r u l zoo m

Paxillus panuoides Fr.

o n ges t e e 1

ｾ

e

K r u l zoo m

Suillus bovinus (L. ex Fr.) O. Kuntze

Koe i e bol e e t
suillus luteus (L. ex Fr.) S.F. Gray

B r u i n e

Rin g bol e e t

Omgeving Amersfoort
(2,11,1930)
Amersfoort
(2,12,1930)
omgeving Amersfoort
(2,11,1930)
Omgeving Amersfoort
(3,79,1932)

Suillus placidus (Bon.) Sing.

Leusden "Den Treek"
(13,8-9,1941)

Suillus variegatus (Swartz. ex Fr.) o. Kuntze

Omgeving Amersfoort
( 2 ,11,1930 )

F

Dn

s c h u b big e

Bol e e t
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Tylopilus felleus (Bull. ex Fr.) P. Karst.
B i t t e r e Bol e e t

Leusden "Den Treek"
(19,23,1949)

Xerocomus badius (Fr.) Kühn. ex Gilb.
Kas t a n j e bol e e t

Omgeving Amersfoort
(2,llen14,1930)

Xerocomus subtomentosus (L. ex Fr.) QuAl.
F 1 uwe e 1 b o l e e t

- Omgeving Amersfoort
(2,11,1930)

A GA R

I CAL E S
-------------------

Agaricus arvensis Schff. ex Fr.
A n ij s c ham p i g non

- Omgeving Amersfoort
(2,11,1930)

Agaricus campester (L.) Fr.
Wei dec ham p i g non

Eempolder
(13,10,1941)

Agrocybe arvalis (Fr.) Sing.
•

- Amersfoort
(18,46,1948)

Amanita citrina (Schff.) S.F. Gray
Gel e Kno 1 a man i e t

- Omgeving Amersfoort
(2,11,1930)

Amanita muscaria (L. ex Fr.) Hooker
V 1 i e gen z wam

Omgeving Amersfoort
(2,11,1930)

Amanita fulva (Schff. ex ) Pers.
- Omgeving Amersfoort
R 0 0 d b r u i n e S 1 ank e A m a n i e t
(2,14,1930)
Determinatie als Amanita vasinata. Niet onmogelijk
heeft de vondst bëtrëkkIng-op-väriëteit
( noot FUNGUS index)•.

Ａｾｙ Ａﾷ

Amanita rubescens (Pers. ex Fr.) Gray
Par e 1 a man i e t
Collybia maculata (A. & S. ex Fr.) QuAl.
Roe s t v 1 e k ken z wam
Collybia spec.
•
Volgens mondelinge mededeling van de vinder
de Amersfoortse mycoloog Dr. A·.F.M. Reynders
is dit achteraf vermoedelijk een Lyophyllum
geweest, maar is niet meer na te gaan, omdat er
geen materiaal bewaard is gebleven.

Omgeving Amersfoort
(2,11,1930)
- Omgeving Amersfoort
(2,11,1930)
Leusden "Den Treek"
(13,32-33,1942)

Coprinus comatus (Müll. in Fl.Dan. ex Fr.)
S.F.Gr!YOmgeVing Amersfoort
Ges c h u b d e l n k t z wam
(2,11,1930)
Cortinarius anomales (Fr. ex Fr.) Fr.
- Omgeving Amersfoort
V a a g g ego r d e l ｾ eGo r dijn z wam
(14,64,1943)
Cortinarius bolaris (Pers. ex Fr.) Fr.
Amersfoort
R 0 0 d s c h u b b i g eGo r dijn z wam
(2,12,1930)
Cortinarius infractus (Pers. ex Fr.) Fr.
Omgeving Amersfoort
•
(11,48,1940)
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- Leusden "Den Treek"
(14,54-55,1943)

Entoloma jubatum (Fr.) Karst.
•

- omgeving Amersfoort
? Flammulina gymnopodia (Bull. ex Fr.) Qu6l.
(11,48,1940)
•
Determinatie onjuist volgens mondelinge mededeling
van Or. X.F.M. Reynders. Materiaal en beschrijving is
nog in ｺｾｮ
bezit. Moet echter opnieuw gedetermineerd
worden.
Geopetalum carbonarium(Alb. & Schw. ex Fr.) Pat. - Eempolder
•
(13,10,1941)
Determinatie werd
door de vinder Or. G.A. de Vries
destijds verricht onder de oude naam Acanthocystis carbonarius.
Een nog oudere naam is Cantharellus carbonarius.
Hebeloma crustuliniforme (Bull. ex Fr.) Qu&l
Rad ｾ s v a a 1 hoe d

Omgeving Amersfoort
(2,11,1930)

Hygrocybe miniata (Fr.) Kummer
V u u r z wam met j e

Amersfoort
l2,12,!J.930)

Hygrophorus hypothejus (Fr. ex Fr.) Fr.
Oen nes 1 ij m kop

- Amersfoort
(2,12,1930)

Inocybe lucifuga (Fr.) Qu6l.
•

- omgeving Amersfoort
(13,45,1942)

Inocybe perlata (Cooke) Sacc.
•

- Amersfoort
(13,8,1941)

Laccaria laccata (Scop. ex Fr.) Bk. & Br.
Fop z wam

- omgeving van Amersfoort
(2,11,1930)

Lepiota acutessquamosa (Weinm.) Kummer
Spi t s s c h u b b i g e Par a s
Hierbij zeker ook ten dele var. furcata

- Amersfoort

0 __ 1 ｾＭＮｗ｡

------

Lepista nebularis (Fr.) Harmaja
N e v e l z wam
Determinatie onder de oude naam

__ＩＲＳＹＱＬ ＳＭＰ ｊｾＮＱ
(noot FUNGUS index)

ｳＡ ｾ｣ｹ｢･

ｾ ｾＡｅ Ａ

Marasmius oreades (Bolt. ex Fr.) Fr.
Wei dek r i n g z wam
Mycena polygramma (Bull. ex Fr.) S.F. Gray
S t ree pst e e 1 m y c e n a
Mycena sanguinolenta (A. & S. ex Fr.) Kummer
K 1 e i ne Blo e d s t e e 1 m y c e n a
Mycena viscosa (Secr.) R.Mre
•

Panel lus stypticus (Bull. ex Fr.) Karst.
S 6 h e r p e S c h e l p z wam

- omgeving Amersfoort
(2,12,1930)
(note Fungus-index).
omgeving Amersfoort
(2,11,1930)
- Omgeving Amersfoort
(2,11,1930)
Antersfoort
(2,12,!1930)
- Leusden "Oen Treek"
(13,32,1942)
Omgeving Amersfoort
(17,10,1947)
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Pholiota squarrosa (Pers. ex Fr.) Kummer
S e h u b b i g e Bun d e l z wam

- Amersfoort
(2,12,1930)

Pluteus atrieapillus (Secr.) Sing.
Her t e z wam

- Omgeving Amersfoort
(2,11,1930 )

Pseudoelitoeybe obbata (Fr.) Sing.
Amersfoort
•
(2,12,1930)
Determinatie onder de oude naam Clitoeybe obbata (note Fungus-index).
Rhodotus palmatus (Bull. ex Fr.) R.Mre
•

Stropharia aeruginosa (Curt. ex Fr.)
Kop e r g r o e n z wam

ｑｵｾｬＮ

- Omgeving Amersfoort
(5,33,1933)
Omgeving Amersfoort
(2,11,1930)

Stropharia semiglobata (Batseh. ex Fr.) ｑｵｾｬ
K 1 e e f s tee 1 - s t rop har i a

- Amersfoort
(2,12,1930)

Trieholoma eolumbetta (Fr.) Kummer
D u i f r i d d e r z wam

- Omgeving Amersfoort
(3,79,1932 )

Trieholoma saponaeeum (Fr.) Kummer
Zee p z wam

- Amersfoort
(2,12,1930)

Trieholomopsis rutilans (Sehff. ex Fr.) Sing.
- Omgeving Amersfoort
Kon i n gsm a n t e l
(2,11,1930)
Determinatie onder de oude naam Trieholoma rutilans (Fungus-index)
Volvariella speeiosa var. gloioeephala (DC.exFr.)Sing.
- Omgeving Amersfoort
G r ｾ z e Beu r s z wam
(14,65,1943)
Determinatie onder de oude naam Volvaria speciosa (Fungus-index)
RUS SUL ALE S
------------------Laetarius blennius Fr.
G rijs g r o e n e
MeI k z wam

- Omgeving Amersfoort
(2,11,1930)

Laetarius neeator (Bull. em Pers. ex Fr.) Karst. - Omgeving Amersfoort
Z war t g r o e n e M e l k z wam
(2,11,1930)
Laetarius rufus (Scop.) Fr.
Ros s i geM e l k z w a .m

Omgeving Amersfoort
(2,11,1930)(3,79,1931)

S e h a a p j

Laetarius vellereus (Fr.) Fr.
e

- Omgeving Amersfoort
(2,11,1930 )

Russula adusta Fr.
G r ij z e Rus s u I a

- Omgeving Amersfoort
(2,11,1930)

Russuia alutaeea (Pers. ex Fr.) Fr.
•

- Amersfoort
(2,12,1930)

Russuia eyanoxantha Sehff. ex Fr.
Reg e n b oog r u s s u l a

- Omgeving Amersfoort
(2,11,1930)
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Russula rubra Krbh

•

- Omgeving Amersfoort
(2,11,1930)
Tot veel verwarring geleid hebbende soort (noot FUNGUS index) I

GAS TER 0 M Y C ETA LES

------------------------------Astraeus hygrometricus (Pers.) Morgan
Wee r h u i s j e

- Amersfoort
(2,12,1930)

Phallus hadriani Vent. ex Pers.
Omgeving Amersfoort
o u i n s t i n k z wam
(14,65,1943)
Materiaal aanwezig op de tentoonstelling van de R.H.B.S
te Amersfoort. Dr. A.F.M. Reynders merkt ､｡ ｲ｢ｾ
op , de soort in
de omstreken van Amersfoort nog nooit te hebben ｾ｡ｮｧｾｴｲｯｦ ･ｮＮ
Determina tie onder de oude naam Phallus iosmus ( noot FUNGUS index;
Phallus impudicus L. ex Pers.
G r o t e S t i n k z wam

Omgeving Amersfoort
(2,11,1930)

Scleroderma citrinum Pers.
- Omgeving Amersfoort
A a r d a p p e l bov i s t
(2,11,1930)
Determinatie onder de oude naam Scleroderma auran tium (noot FUNGUS index)
T REM E L LAL E S
--------------------Exidia glandulosa Fr.
Z war t e T r i 1 z wam

- Anjersfoort
(2,12,1930)

Tremella foliacea Pers. ex Fr.
B r u i n e T r i l z wam

- Amersfoort
(2,12,1930)

A P H Y L L 0 P HOR ALE S

----------------------------Cantharellus cibarius Fr.
C a n t har e 1
of
H a nek a m

- Omgeving Amersfoort
(2, 11en14 ,1930)
0,79,1932)

Cantharellus tubaeformis Bull. ex Fr.
- Omgeving Amersfoort
T r e c h t e r c a· n t h a r e 1
(2,12,1930)
Determinatie onder de oude naam Craterell us tubaeformis ( noot FUNGUS index)
Craterellus cornucopioides (L. ex Fr.) Pers.
H Oor n van 0 v e r v l o e d

- Omgeving Amersfoort
(2,12,1930)

Clavulina rugosa (Bull. ex Fr.) J. Schroet.
R imp e l i g e K 0 r a a 1 z wam

- Amersfoort
(2,12,1930)

Hydnellum ferrugineum (Fr. ex Fr.) P.Karst
•

Hydbellum compactum (Pers. ex Fr.) P.Karst

Amersfoort
(2,12,1930)

•

- Amersfoort
(2,12,1930)

Fistulina hepatica (Huds. ex) Fr.
B i e f s t u k z wam

- Omgeving Amersfoort

ｄ･ｴｾｩｮ｡
onder de oude naam Hydnum compactum.
Mogelijk echter een foute determinatie voor Hydnellum caeruleum
(noot FU-NGUS index)

'''')

.,.,

.,O')f"'l,
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Phellodon melaleucus (Sw. apud Fr. ex Fr.) P. Karst. - Amersfoort
(2,12,1930)

•

Ramaria aurea (Schaeff. ex Fr.)

ｑｵｾｬ

- Amersfoort

•

(2,12,1930 )

Ramaria ochraceo-virens (Jungh.) Donk

Amersfoort

•

(2,12,1930)

Sarcodon joeides (Pass.) Bat.

"De Boom" Amersfoort

•

(13,10,1941)

ASCOMi'CETEN

ｾＭ ｾＭ ｾＭ
Gyromitra infula (Schaeff. ex Pers.)

ｑｵｾｬ

- Amersfoort

•

(14,66,1943)

Verpa conica (O.F. Müll. ex S.F. Gray) Pers.
Amersfoort
V i n g e r hoe d j e
(10,51,1939)
Determinatie als Verpa digitaliformis. Wellicht identiek
met V. conica 1 (noot r- UNGUS index)
Volgens Maas Geesteranus in de Wetenschappelijke mededeling nr. 69
van het K.N.N.V. (juni 1967), zijn het twee namen voor dezelfde soort.
HEL 0 T I ALE S
------------------Rutstroemia bolaris (Batsch. ex Fr.) Rehm

- Amersfoort

•

(14,66,1943)

G E 0 G LOS S ALE S
----------------------Heyderia abietis (Fr.) Weinm.

_ Leusden "Den Treek"

•

Determina tie onder de oude naam Mi trula abietis
Leotia lubrica (Scop. ex) Fr.
G roe neG I i b b e r z wam

(13,33,1942)

(noot

FUNGUS

index)

- Amersfoort
(2,12,1930)

C L A V I C I PIT ALE S
--------------------------Cordyceps canadensis ElI. & Ev.
- Omgeving Amersfoort
Ron d e T r u f f e l kno t szw a m
(4,33,1932)
Determinatie als Cordyceps capitata.
Er is echter een grotere kans dat het C. cana4ensis is geweest. Volgens
Maas Geesteranus in Persoon ia (1963) ujn beide soorten alleen
microscopisch te onderscheiden.
Cordyceps militaris (L. ex Fr.) Link
R ups end 0 der

- Omgeving Amersfoort

Cordyceps ophioglossoides (Ehrh. ex Fr.) Link.
T r u f f e l kno t szw a m

- Omgeving Amersfoort

adres van de schrijver:
Prinses I renelaan 59,
3832 CB Leusden.

(2,9-10,1930)
(1,63,1929)-

-7-

De Reeën bij Scherpenzeel na de strenge
winterperiode januari _ maart 1979-door
Johan Lagerwey (Scherpenzeel)
Nu de winter voorbij is en de grote winterconsentraties reewild
zich oplossen in kleine sprongen en solitaire dieren, is het goed
de agenda nog eens door te nemen. De conclusie moet dan wel zijn,
dan de Ree een zware tol heeft betaald aan de strenge, veeleisende
winterperiode, die op 1 januari inzette en op 1 maart eindigde.
Ondanks het veelvuldig bijvoederen door jagers, vogelbeschermers
en

particulieren zijn er door uitputting veel dieren omgekomen.

ｅｾｮ

klein onderzoekje wijst uit dat in het gebied van de

landgoederen "De Boom", IIGerestein ll , "Rumelaer" en in de omgeving

van

Voskuilen ,

Groot Wolfswinkel , Langelaar ,

Breeschoten

en

het Broekerbos met tussenliggende gebieden naar mijn weten tenminste
33 dieren door verkeer, honger, honden of stropers naar de eeuwige
jachtvelden zijn uitgewisseld. Vooral jonge dieren van nog geen
jaar oud hebben de winter niet kunnen overleven. Geheel vermagerd
lagen ze dood in het veld, soms vlak bij de voerplaatsen.
Veel oudere dieren zijn door het verkeer omgekomen terwijl ze op zoek
waren naar nieuwe voerplaatsen of rustgebieden. Doordat de ijzel en
sneeuw eikels en ander voedsel bedekten begonnen de Reeën aan het jonge
lot van

berk, hazelaar, framboos, braam en klimop.

Ook de kuilhopen van bieten en mais bij de boerderijen waren erg in trek.
Dit alles maakte dat de Reeën hun wisseffi verlegden en op plaatsen
kwamen waar we ze voorheen nooit zagen. In Scherpenzeel kwamen de
Reeën niet alleen in volkstuintjes. maar ook tot in het dorp.
Eénmaal lag er een reegeit gedurende twee achtereenvolgende nachten
achter in een protiek van een huis, in de luwte van een paar coniferen.

Al dat trekken bracht de dieren vaak op de wegen, waar het verkeer
haar tol eiste.
Op zeven plaatsen voerde ik raap, wortelafval, kool en schillen en telkens
bleek dat de dieren er binnen 24 uur al bij kwamen en er van aten.
Natuurlijk kwamen er uok Hazen en Konijnen bij, terwijl de vogels eveneens
hun deel namen.

-8Je vraagt je af of het zin heeft reewild te voeren, juist nu
er zo veel zijn, want ik schat dat binnen het bovengenoemde
gebied (oppervlakte 3200 ha) ongeveer 160 dieren leven. Dat is
één Ree op 20 ha. Wellicht veroorzaakt zo'n strenge winterperiode
een betere selectie dan het jaarlijkse afschot. Op grond van het
aantal geregistreerde gevallen bedraagt het verlies ca

20%.

Waarschijnlijk is dit percentage nog aan de lage kant, want er zijn
ook Reeën verongelukt, die daarna via de autokoffer de pan zijn
ingegaan. Een hoeveel zijn er door stropers weggehaald? En waar zijn de
dieren gebleven die vorig jaar nog op " 't Broek" liepen? Er zijn daar
nu zeker 8 exemplaren minder. Hetzelfde geldt voor Rumelaer.
Op Breeschoten en op Willaer lopen er ook minder dan in vorige jaren.
Ja, al met al missen we er nogal wat en

je vraagt je af waar ze

gebleven zijn. Weggetrokken naar betere gebieden? Weggehaald door
stropers? Of liggen er nog in het veld die niet gevonden zijn?
Om het aantal Reeën dat als verkeersslachtoffer de dood vindt terug
te dringen, is het vooral van belang dat de dieren zoveel mogelijk
stationair blijven.
Hiertoe dragen o.a. dekking, lavei en rust in belangrijke mate bij.
Jonge bossen en tijdig gekapte houtwallen waarop veel jong lot
groeit en voerakkers waarop mais is blijven staan zijn belangrijke
landschapselementen die de Ree kunnen binden. Een vraag die me eveneens
in verband met het hoge aantal verkeersslachtoffers bezighoudt is: lokt
het pekelwater langs de wegen Reeën aan? Wie heeft misschien gezien dat
Reeën zout van de weg opnemen? Zo ja, dan zouden likstenen in het veld
moeten worden aangebracht.
Overigens boden de gevolgen van de strenge winterperiode wel het
｢ｵｩｴ･ｮｫ｡ｮｾ

om Reeën buiten de dekking te observeren. Doordat het

reewild al het jonge hout, veelal samen met de Hazen, hebben opgegeten en
het bos in het vroege

voorjaar weinig aan voedsel bood, zien we nu, half

april, nog steeds veel Reeën op de weilanden en langs de slootkanten.
Wat dat betreft dus een schitterend "reeënjaar".
Scherpenzeel, 15 april 1979.
adres van de schrijver:
Stationsweg 316, Scherpenzeel.
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Veldwaarnemingen

11

landschap
ｌｾ ｓｄｅｎｉ

Leusderheide.

Bebossing van stukken
van de Leusderhei
(Van een onzer
verslaggevers)
SOESTERBERG - In het
streekplan Utrecht-Oost Is
de Leusderheide aangeduid
als natuurgebied met mlli·.
tair gebruik. Het streekplan
heeft de intentie de Leusderhei als natuurgebied te hand·
haven. De bestemming, de
inrichting en het beheer zul·
len daarom behoren te worden afgestemd.
VolKrns het Statenlld De Beau..
fort (VVD) zijn er verrevordenle

plann.n voor b.bosslng van e1.I.n
van d. Leu.derh.I, met name een
westelijk. nabij Soesterberr releI:('n resterend heldeve-Sd. Het wordt
\'3" de ('rntrde helde ceschelden
door een on,eveer 600 meter brede
｢ｯｾ｡ ｮｰｬ｡ｮｴＮ

H.t heelt een oppervlakte van
en. 80 hectare .n bet 1& thana ceheel
omg.ven door boocompl.x.n. Deu
open rulmte 1& dan ook van bijzondere landschappelIJk....ame. Juist
daarom 1& d. lnatandhoudlng van
dJt .held.v.ld van groot belang,
meent h.t Statenlld.
"WeU.waar zal d. doorsnIJding
door r1JIu.....g A28 een aantaaUng
beteken.n doch met dJv."", minder
ingrIJpend. ....rk2aamhed.n kan
h1.r ｾ ｮ
.n and.r In gunauce zin
...ord.n bereikt", zqt De Beawort.
HIJ vraagt Gedeputeerd. Staten
schrtlteUJk ol ZIJ bek.nd ZIJn mrt
plann.n voor oot beboaaen van dJt
gedeelte van de LeuaderheL Ook wil
hiJ ...cten ol h.t c:oUoce b e _ g
van deze h.ld. In overeenatemrnlng
acht met de intentie van het streek·
plan.
Het statenlld ...u ook weten ol na
bebossing een intensiever mwtaLr
Rebrulk van leze helde zal "'ord.n
g.maakt. Als d.... laa"'te vraag m.t
Ja ...ordt beantwoord, wU De Beau·

lort ....ten ol b.t co.U.ge van O.S.
dan wll laten horen of en op welke
heelt plaatswtJz.
alweglng
g.vonden van de planologische lac·
toren. Zijn daarbij alternaUeve mog.UJkheden binnen h.t gehele ml1ltaire oefencomplex ln overweging
genomen?
"Ia u... coUece bereid", besluit h.t
stntenlld, "indien de voorgenomen
werkzaamheden
niet
1n
overeenstemming ZIJn met het
streekplan Utrechl..Oost .n het
bestemmlnllllplan land.gellJk g••
bied van d. gemeente Soest te v..
vrod.ren dat d. InrIchUng.n h.t beheer 1n overeenatemmlng met de in·
tenUe van deze beid. planologische
plannen ...orden gebracht"?

De SUchtse mIlIeufed.raU. heelt
al eerd.r vracen cesteld ov.r h.t
voorgenomen m1l1talJ' cebruJk van
de helde en de revuen voor het na.
tuurg.bl.d. dJe daaruit zouden
voortvloe'en.

Uit: Amersfoortse Courant, 92 (31)1 13 - 6 februari 1979.

zoogdieren
Huisspitsmuis (Crocidura rusBula) - BUNSCHOTEN: 1-IV-1979. 1 juv. ex.
dood gevonden in steegje Dorpsstraat 147. Bungchoten (V. van Laar en
C.R. Nagel); AMERSFOORT 1 2-II-1979 1 ex. dood aangetroffen Stationsstraat bij hoek Vlasskkerweg (V. van Laar).
Dwergvleermuis (Pipistrellus spec.)
AMERSFOORT: 20-VIII-1979, 5 ex. jagend boven weilanden aan westzijde van Jan Zegerslaantje, Landgoed Schothorst (R. Ridder, F. van Ommen, V. van Laar) •

•
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Laatvlieger (Eptesicus serotinus) - AMEP.SFOORT: 20-VI11-1979, 1 ex. jagend boven weiland aan oostzijde van het Jan Zegerslaantje, Landgoed
Schothorst, Hoogland (R. Ridder, F. van Ommen, V. van Laar).
Bosmuis (Apodemus sylvaticus) - AMERSFOORT: 18/19-VI11-1979, 3 ex. gevangen
op braakliggend terrein "Oude Eem" (tussen Eem en Oude Hamseweg, ten zuiden van de Schans)

(V.

van Laar).

Rosse woelmuis (Clethrionomys glareolus) - AMERSFOORT: 18/19-VI11-1979, 1 ex.
gevangen op terrein de "Oude Eem" (V. van Laar).
ｾｲ｡ｴ

(Ondatra zibethicus) - ZUIDEL1JX FLEVOLAND: herfst 1978, 1 dood ex.,
aangespoeld langs het Ni jkerkernauw (S. Tuinstra) ; EEMLAND:

Muskusrat nu
ook langs Eem:
bestrijdingsplan
opgesteld
AMERSFOORT - De drie provinciale rattenvancers die Utrecht
telt, worden dit Jaar ultrebreid tot
een lererlje V:ln zeven. Er Is een
bestrljdin;:spJan opcuteld, dat de
provincie in zeven rayons verde-eld.
OU

j"

oodlC'. want de muskusral die

eerst voornamelijk in het Kromme
Rljnreblcd werd If:\'anren. blijkt
DU ook In de omKtvinr van de
Leidsche Rijn en de Etm op te houden.

dch

In 1978 werden In lot.al 23G muskusratten gevangen Ln de provincie
Utrecht. Dat Is ruim tweemaal zo.
veel als het jaar daarvoor. ｾ bi..m.
ol muskusrat heelt bijZonder ge.
vaarlljke eigenschappen. HIJ graart
namelijk gangen en holen In dijken,
oevers en waterkeringen. DC"Zt kun.
nen daardoor verzakken ol dcor.
breken en grote overstromingen lot
gevolg hebben.

Met staart. kan een volwassen rat
zesUg cenUmeter lang worden en
een gewleht van 1,5 kg. bereiken. De
staart., die bijna de he!!t van de leng.
te UItmaakt, Is het meest opvallende
kenmerk, zij Is smBlen zlJdeUngs algeplat.
De ratten komen van oorsprong
uit Noord·Amerika. Voor hun mooie
blsamhuld ziJn Ze In Nederland In.
gevoerd en UItgezet. Door het ontbreken van natuurlijke vijanden
hebben de ratten zich bijzonder snel
kunnen vermenigvuldigen.
De bestrijding van de muskusrat
Is bij de wet geregeld. Het beleid met
betrekking lot de bestrijding wordt
bepaald door de COmmissie Muskus.
rattenbestrijding. In deze commissie
zitten vertegenwoordIgers van het
MlnJsterie van Verkeer en Waterstaat en Landbouw en VI_riJ.
ｾ
UItvoering van de bestrijding Is
In handen van de, Directie Faunabeheer van het MlnJsterie van Landbouwen Visserij. Volgens de wet Is
Iedereen die een muskusrat vindt.
vangt ot de aanwezJgheld ervan Ver.
moedt, verplleht dit te melden, Wie
een In Nederland gevangen muskus.
rit Inlevert, ItrIJgt een premle van
viJl gulden.

Uit: Amersfoortse Courant, 92 (49): 13 - 27 februari 1979.
Ree (Capreolus capreolus) - AMERSFOORT: 24-VI-1979, spoor van 1 ex. op terrein de "Oude Eem", waarschijnlijk wisselwild afkomstig uit Coelhorst (V.
van Laar); LEUSDEN: 5-11-1979, Moorsterweg:

Reegeiten
sneuvelen
bij bosjes
LEUSDEN - Op de Moorsterweg
In Leusden 1& gisteren een reegeit.

doodgereden. De pollUe meldt dat er
de afgelopen dagen zoveel reeen zUn
gesneuveld op de weg als er anders
In ｮｾ
jaar omkomen. Het hoge do·
dencJjfer onder reefn Is vooral eE'n

•

gevoll van de honger van de ､ｩ･ｾｄ
die zich steeds meer bulten het. bos

Uit. Amersfoortse Courant, 92 (31): 13,
d.d. 6 februari 1979.

-11Braakbalanalysen
1. NI JKERK 1 33 braakballen van de Kerkuil, verzameld op 10-IV-1979
onder de Ni jkerkerbrug (brug over het Ni jkerkernauw), bevatten1

(5.

8 Bosspitsmuizen (Sorex cf. araneus), 2 Dwergspitsmuis

minutus),

1 Huisspitsmuis (Crocidura russula), 110 Veldmuizen (Miorotus srva1is),
3 Bosmuizen (Apodemus sy1vaticus) en 2 Dwergmuizen (Micromys minutus).
Analyse en determinaties werden verricht door de Veldbiologische Werkgroep. Het materiaal werd verzameld door Z. Bruijn.
2. BARNEVELD 1 47 braakballen van 11 à 13 overwinterende Ransuilen in
tuin aan de Thorbecke1aan te Barneveld, verzameld op 16-III-1979, bevattenl
1 Mol (Ta1pa europaea), 2 Huisspitsmuizen (Crocidura russula), 1 Rosse
woelmuis (C1ethrionomys glareo1us), 28 Veldmuizen (Microtus arva1is),
3 Aardmuizen (M. agrestis), 16 Bosmuizen (Apodemus sy1vaticus), 2 Huismuizen (Mus muscu1us), 2 Dwergmuizen (Micromys minutus). Analyse en
determinaties werden verricht door de Veldbiologische Werkgroep. Het
materiaal werd verzameld door G. de Graaff.

reptielen en amfibieën - - - - Hazelworm (Anguis fragilis) - LEUSDEN: 27-VI-1979, 1

ｾ

en 1

ｾ

in copula,

langs spoorlijn achter Lockhorst (privé-gedeelte) (W. de Lange).

vissen
Vissterfte!in de Barneve1dsche
ｾ

ten gevolge van clandestiene gierlozing

Uit: Amersfoortse Courant, 92 (159)1 7 - 9 juli 1979.
AMERSFOORT - Een clandestiene ｬｯｺｩｮｾ
van, vermoedeliJk, gier In de Barneveldse Beek In Barneveld heeft
dit weekend massale vissterfte tot gevolg gehad. Een ODbekende heeft zaterdarmorgen de gier geloosd' vanaf de
brug op de Jan van Arkelweg In Barneveld. Omstreeks elf
uur werd al vissterfte In Achterveld geconstateerd en
(istennorgen om negen uur waren ook alle vissen In het
Amersfoortse deel van de beek dood.
Geen enkele vis heeft de ｬｯｺ ｮｾ
overleefd, vele honderden vissen dreven gisteren langs de oever van de beek.
waar die In Amersfoort overgaat In het Valleikanaal. De
Amersfoortse politie trof gistennorgen ook drie dode een·
den en een dode spreeuw aan In het water. Het Is niet zeker
of deze dieren ook gestorven ziJn ten gevolge van de lozing.
De kadavers worden onderzocht.

•

Door de \ozInI van lier ....reSt het
wa!.er helemaal zuuratot100a. Daar·
biJ zit In de 111ft' ..-lak, een ltol
die abloluut dodelIJk VOGl' vlaaen la.
Direct na het ont.delUten VUl d. 10zlne heelt het waten<:htp Bar·
neveldse Beek het ZUlverlnpachap
Veluwe In Apeldoorn InlflChaUld.
Deze heelt wat.ermonatera cenomen.
De u1t1lae daarvan la !lOl nlet bekend.
De lterke arnonlaltceur, dit ute...
dacmorcen !lOl waarneembaar ....
biJ de beek, deed bet vermoeden
ontataan dat er oprUe wu van een
lozIne van een _te hOf'Yeelheld
cter.

-12-

ZOndarmorcen had h.t ｶ Ｎ ｾ ｕ ｳ ﾭ
d....ater Amersloort bereikt. Hon·
d.rd.n Ylaaen drev.n aan de oppervlakte. De sluizen tuaaen d. Bar·
nev.ldse Beek .n h.t Vallelkanaal
achter h.t k.rIt.IIJk cenbum De
BruS In Amersloort werd.n onmld·
d.llIJk s.s1oten. Op seen .nk.l. ma·
nI.r kon voorkom.n ...ord.n dat h.t
v.rs\IUSd.....ter Amersloort bereik·
te. Pas Sl'termorcen om ..n uur ol
t...aall kon ...puld ...ord.n, waar·
door h.t zuuratolsehalte In h.t ...a·
ter weer kon toenemen. Vanmof'len
UI het water er volrena waarnemen

al .....r beter ull
H.t Zulv.rIng:lschap h..lt zater·
darmorsen m.teen ..n ond.rzoek
Inse.teld biJ all. agrarlach. bedI1Jvcn In d. oms.YIns van d. Bar·
n.v.ldse B..k. De dad.r kon eehter
nI.t achterhaald ...ord.n.
De Am.rsloortse pollU. heelt
g1atermors.n al ..n srote h,?"v..l.

h.ld vii ult h.t water v.rwljd.rd.
Zakk.n vol dode Ylaaen ....rd.n al·
S.voord. In het ...ater van d. beek
waren no, .nk.l. k1.1ne lev.nd. vlooen ...aarn..mbaar, die wanhopig
naar lucht hapten. ZIJ hadd.n .chter
seen schlln van kana. Volsens ..n
woordvoord.r van h.t Zulv.rInS'·
schap In Apeldoorn la bet vrlJw.1 ults.sloten dat .r no, Ylaaen In d. be.k
In I.v.n zIJn gebl.v.n.
H.t v.rs11USd. weter wordt mom.nteel alsevoord In d. Eem. H.t
zal dur echter, doordat .r runk
gespuld ...ordt, weinig schsd. aan·
richten. H.t Zulv.rlngsachap .n d.
v.ldpoUU. van Bllthov.n ZUlI.n pro·
ces·v.rbaal opmak.n.

Meerval (Silurus glanis) - EEMMEERI 9-VII-1979, 1 ex. in fuik gevangen
door de beroepsvisser R. Hopman uit Buneohoten. Lengte ruim 70 om.
Naar het sohijnt gaat het hier om de eerste vangst van deze vissoort
in het Eemmeer. In het IJsselmeer werden reeds eerder Meervallen gevangen, o.a. in het voorjaar 1979 1 ex. tussen Uitdam en Monniokendam.
Dit dier verbleef daarna enige tijd in een aquarium van het restaurant
De Stuttenburgh te Monnickendam, maar moest, aangezien het om een beschermde diersoort ging, op de vangplaats worden terug gezet. Volgens
NIJSSEN & DE GROOT, 1975 (Zoetwatervissen. - Wet. Med. K.N.N.V., nr.
108, p. 32-33) zouden de Meervallen die de laatste jaren buiten het
oorspronkelijke verspreidingsgebied in Nederland (Westeinderplas e.o.)
zijn gevangen, betrekking kunnen hebben op uitgezette exemplaren. (Zie
ook de volgende blz.).

insekten--------------:.--

Oranjetip (Anthocharis cardamines) - AMERSFOORT I 9-V-1979 en 13-V-1979,
1 ｾ

tuin Badeloohstraat (Mevr. G.M. van Laar), HOEVELAKEN I 13-V-1979,

2 ｾ

in tuin aan de Oosterdorpsstraat 40, Hoevelaken (J. Fransman).

Meikever (Melolontha melolontha) - AMERSFOORT I 18-VI-1979, 1 ex. dood
aangetroffen onder verlicht raam van het stadhuis, Stadhuisplein
(W. de Lange).
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BUNSCHOTENISPAKENBURG - De Bunschoter 'beroepsVisser Relnier Hopman heeft gisterochtend In het Eemmeer een bijzonder zeldzame vangst gedaan. In zijn netten,
waarmee hij paling viste, trof hij een ruim 70 centimeter gr0te meerval aan. Deze vIssoort komt In de Eemwateren niet!
voor. De meerval Is een roofvis, die vooral In het diepe·
zoetwater van Oosteuropese meren voorkomt. Het dier Is
verkocht aan Abraham de Graaf, die het op de foto toont.
Volgens de Nederlandse Federatie van SportVissers In
Amersfoort komt de meerval In de vrije natuur alleen voor In
de WesteIndplas bij Aalsmeer, howel ook daar zelden deze
soort gesignaleerd wordt. Moge1ljk Is het dier afkomstig van
een uitzet van de Organisatie ter Verbetering van de ｂｬｮ･ｾ
Visserij In Nieuwegein. In de vrije natuur kan een meervaIj
een lengte bereiken van tweeênhalve meter.
.

Meerval (Silurus glanis)
Uit. Amersfoortse Courant,

92 (160): 13, d.d.
10 juli 1979.
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Wlnler· was' koud,
nal, en-somber
DB BILT (ANP) - De alrelopen
..Inter llaD .ls ItreD( orden re.....Uflceerd. In de ree winters
linde lUI "omt deae ..Inter op de
nerende pla.ls. In uceaslelllnr
tot .ndere ｉｴｲ･ｮｾ
en secr Itrenre
wInters ..... desa bljsonder som·
ber, en aan de natte kant.
ｄｾ
remlddelde temper.tuur bedroer In De Bilt mln 0.8 m.d
Celilus, üle mden beneden nor·
m••I. Sedert 1963 Is het niet meer
so "oud re...eesl In de Bilt werd
.Is laapte temper.tuur mln 17.7
mden celsius renoteerd. De laarlte temperatoW' In hel land was
mln 2(•• mdell te Bmmeloord. Op
71 deren van de 90 "wim la De
Bilt de temperatul1l' beneden het
vriespunt.
De 101l scheen daar Ilechte 108
uW', eell tekort VIn 80 uur. Het
aantal d'ren waarop de son In liet
rebeel nIet scheen was bijzonder
(rOOt: S2. 00" Wil dat het reval
met liet aantal daren waarop
Ineeuw viel: met 36, twee "eer
soveel als normaal.

•

persbericht van 1 maart
1979

IJsduiker - AMERSFOORT: 18-1-1979, 1 ex. Valleikanaal ter hoogte van de Holkerweg (L.J. Spier).
Fuut - AMERSFOORT: 9-1-1979 tot 23-1-1979, 1 ex. Valleikanaal (G.J. Gielen),
14-1-1979, 1 ex. Valleikanaal bij brug Liendertseweg '(in winterkleed) en
1 ex. Valleikanaal bij brug Holkerweg (in zomerkleed), 31-1-1979 4 ex. in
Valleikanaal bij brug Balladelaan, 2-11-1979 2 ex. Valleikanaal tussen de
spoorhrug en Holkerweg, 4-11-1979 1 ex. op zelfde plaats (L.J.

ｓｰｩ･ｲｾＮ

Roodhalsfuut - AMERSFOORT: 18-1-1979, 1 ex. in Koopersingel ter hoogte van
Holkerweg (L.J. Spier en V. van Laar, later ook waargenomen en gefotografeerd door Z. Bruijn en R. de Waal).
Dodaars - AMERSFOORT: 5-X-1978 en 5-X1-1978, 1 ex. Valleikanaal ter hoogte

,.

van wijk Schothorst, 24-X1-1978 5 ex. Valleikanaal bij brug Balladelaan,
gedurende januari en februari 1979 in groot aantal op het gehele Vallei-

-15kanaal in Amersfoort (L.J. Spier), SCHERPENZEEL: 6-IV-1979, 1 ex. Valleikanaal (J. Lagerwey).
Purperreiger - BUNSCHOTEN: 22-IV-1979, 1 ex. Maatpolder (P. Mulder).
ｾ

_ AMERSFOORT, 28-V-1979, 1 adult ex. Moeras aan de Hooglandsedijk (V.
van Laar), 29-V-1979 idem (H. Gartner en C.A.K. van Aelst).
Ooievaar - HOEVELAKEN: 9-V-1979, 1 ex. overvliegend in noordoostelijke riohting (Mevr. A. Fransman).
Wintertaling - AMERSFOORT: 14-1-1979, 1
Holkerweg (G.J. Gielen).
Zomertaling - NIJKERK. 17-IV-1979 1
ｾＬ

ｾ

in Valleikanaal tussen spoorbrug en

25-IV-1979 3
ｾ

en 2 paartjes in de

Polder Arkemheen (D. Jonkers).
Smient - NIJKERK. 17-IV-1979 42 ex. en 27-IV-1979 14 ex. in de Polder Arkemheen
(D. Jonkers).
Mandarijneend - AMERSFOORT. 23-1-1979 2
ｾ

in wak bij de Koppelpoort (G.J. Gie-

len), LEUSDEN: 4-1-1979 en 5-1-1979 1 ｾ en 2 ｾ
in het Valleikanaal (L.J.
Spier) •
Kuifeend - EEMMEER: 17-IX-1978 1 ｾ (L.J. Spier), AMERSFOORT: 14-XI-1978 1 ｾ
in singel aan Trekvogelweg, Liendert, 2-11-1979 en 17-11-1979 2 ｾ
in Koopersingel ter hoogte van het Kanteklaarpad, 4-11-1979 1

ｾ

idem (L.J. Spier).

Tafeleend - AMERSFOORT: 6-XII-1979 1 ex., 1-1-1979 1 ex. en 24-1-1979 3

ｾ

in

Valleikanaal ter hoogte van de wijk Schothorst (L.J. Spier).
Brilduiker - AMERSFOORT. 1-1979 1
ｾ

in Valleikanaal en 2
ｾ

in de Eem ter

hoogte van de jachthaven (L.J. Spier).
Middelste zager - AMERSFOORT: 27-1-1979 1 ｾ en 4-11-1979 2 ｾ
in het Valleikanaal tussen brug Holkerweg en brug Balladelaan (L.J. Spier).
Nonnetje - AMERSFOORT: 3-1-1979 3 ｾ
en Ｓｾ Ｌ
4-1-1979 4 ｾ
en 3 ｾＬ
5-1-1979
4 ｾ
en 3 ｾＬ
12-1-1979 1 ｾ in Valleikanaal ter hoogte van de wijk Schothorst (L.J. Spier), 7-1-1979 1 ｾ en 2 ｾ
in Valleikanaal ter hoogte van de
Meridiaan, 9-1-1979 1 ｾ in Valleikanaal bij monding Barneveldse Beek (Serge
van Laar), 27-1-1979 1 ｾ op de Eem (L.J, Spier).
Bergeend - NIJKERK: 25-IV-1979 ·1 paartje in de ｐｾｬ､･ｲ

Arkemheen (D. Jonkers).

Kolgans - EEMPOLDER: 6-1-1979 vele groepenl AMERSFOORT. 14-1-1979 en 20-11979 ca. 70 ex. op weilanden ten noorden ｶ ｾ

de wijk Schothorst (L.J. Spier).

Rietgans - AMERSFOORT: 28/29-1-1979 6 ex. in opspuitterrein in dal van de Kooperwetering (V. van Laar), 13-1-1979 ca. 70 ex. op weilanden bij spoorlijn
te Hooglapderveen (L.J. Spier).
Brandgans - EEMPOLDER, 6-1-1979, vele groepen (L.J. Spier).
Canadese gans - NIJKERK, 16-11-1979, 6 ex. Polder Arkemheen

ｾｄＮ

Jonkers).

Indische strepengans - 16-11-1979, 1 ex. Polder Arkemheen (D.Jonkers).
Nijlgans - NIJKERK. 16-11-1979, 1 ex. Polder Arkemheen (D. Jonkers).

L
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Casarca - SCaERPENZEEL. 28-IX-1978, 1 ex. op vijver te Scherpenzeel. ｗ ｡ ｾ
schijnlijk parkvogel, liet zioh zeer dioht benaderen (J. Lagerwey).
Tafeleend - SCHERPENZEEL. 4-J(I-1978 1 !j! Valleikanaal ter hoogte van he.
Broekerbos, verbleef hier 3 weken (J. Lagerwey).
•

•

h

Zwarte zwaan - ｅｾｒＮ
10-VIII-1978, 15-XI-1978 en 26-XI-1978 1 ex.,
AMERSFOORT. 1-I-1979 1 ex. wijk Sohothorst (L.J. ｓｰｩ･ｲＩｾ
Ruigpootbuizerd - HOEVELAKEN. 17-I-1979 1 ex. Vinkelaar ＨｄＮａｾ
Jonkers).
Sperwer - 4EUSDEN. 28-II-1979 1 !j! bij Landgoed De Boom (D.A. Jonkers).
Rode Wouw - LEqSDEN. 28-II-1979 1 ex. bij de Rijksweg (D.A. Jonkers)/ SCHERPENZEEL - 3-III-1979 en 4-III-1979 1 ex. Broekerbos, in het laatste geval samen met 10 oirkelende ｂｵｩｺｾｲ､･ｮ
(J. Lagerwey).
Blauwe kiekendief - AMERSFOORT I 7-I-1979 1 ｾ en 1!j! wijk Sohothorst (L. Spier).
Sleohtvalk - SCHERPENZEEL I 8-I!-1979 1 ex. boven Lambalgen, belaagd 100r
kraaien (J. Lagerwey).
Japanse dwergkwartel.- HOEVELAKENI 13-V-1979 1 ex. in tuin Oosterdorpestraat
40, Hoevelaken (J. ｾ＿ ｳｭ｡ｮＩＮ
ｃｾｬｩｦｯｲｮｩｳｯｨ･
kuifkwartel - LEUSDEN I 30-VI-1979 1 ex. moestuin Sohoolsteeg
(C.C. Vial en V. van Laar)·,
Waterral - AMERSFOORT I 14-I-1979 1 ex. ｲｾ･ｴｫｲ｡ ｧ
moerasje aan de Eem (L.J.
Spier) •
Soholekster.- SCHERPENZEEL I 17-III-1979 eersie ex. op Lambalgen, bij de zuiveringsinstallatie (J. Lagerwey).
Kievit - ｗｏｾｅｎｂｒｇｉ
8-II-1979 100 ex. Voskuilen (J. Lagerwey).
1 (L.J. Spier).
Goudplevier. - AMERSFOORT I ca. 200 ex •. op weiland langs ｒｩｪｫｳｷ･ｾ
Wate!'Bnl) - ｾｃｈｅｒｐｎｚｌｉ
22-X-1978 12 e1: •. op slikje langs ｾ｡ｬｉ･ｩｫ｡ｮ ｡ｬＮ
ter
ｨｯ ｧｾ･
ván het Broekerbos (J. Lagerwey), AMERSFOORT I 2-I-1979 1 ex in
voortuin· Koning ａｲｴｨｾｰ｡､
(L.J. SpIer).
. ..
Grutto - SCHERPENZEELI 11-III-1979 eerste Grutto's op Emminokhuizen (J. Lagerwey) •
Kluut - NIJKERKI 26-IV-1979 2 ex. rondvliegend, Polder Arkemhéen (D. Jonkers).
ｏ･ｶ ｾｬ ｰ･ｲＢＺＧ
EEMMEERI 14-VIII-1978 2eil:. (L.J";Spier).
Kapmeeuw·:"
LEUSDEN I 28-XII-1978, f rood geverfd -ex. bi;f stuw in het VIllleikanaal, werd
. '.
.
.
.
ｯｶ･ｲｧ｢｡｣ｨｾ
naar kinderboerderij De Vosheuvel, waar het ､ｾ･ｲ
op 30-XII1979 ｾｴｬ･ｲｦＮ
Was niet ｧ･ｲｾｮｧ､
(H.C. Gartner).
Ransuil - AMERSFOORT I 31-I-1979 ｾ ex. dood aangetroffen op binnenplaats èohool
aan Paladijnenweg Ｈｈｾ
Kruijswijk), ｓｃｾｒｐｅｎｚ ｌｾ
ｾＴＭｬｩｉ ＱＹＷ ｾ
ｷｩｮｴ･［ｰｯ ｵｾ｟
latie op De Lucht op 2 ex •. ná? ｴＤｾｬ･ｧｰｯ
(J. ｌ｡ｧ･ｲｷ ｹＩｾ
.
Velduil - EEMPOLDERI ＹＷ ＱｾｉＭＶ
2 ex. (L.J. Spier),- SCHERPENZEEL I 4-III-1979
1 dood ex. in het Broekerbos (J. Lagerwey).

-17IJsvogel _ AMERSFOORT: 14-VIII-1978 1 ex. aan de Eem (L.J. Spier).
Boerenzwaluw _ SCHERPENZEEL, 10-IV-1979 2 ex. boven Scherpenzeel (J. Lagerwey).
Bonte kraai - SCHERPENZEEL, 22-X-1977 eerste ex., op 't Broek, 29-X-1978 eerste ex., bij Gooswillegen (J. Lagerwey).
.
.
Merel - AMERSFOORT: 5-XI-1978, 27-XI-1978 en 6-XII-1978 1 ex. Moeras aan de
Hooglandsedijk (L.i. Spier). albino.
Tapuit - ａｍｅｾｓｆｏｒｔＺ
23-VIII-1978 1 ex. opspuitterrein dal Kooperwetering,
3-IX-1978 1 ex. Zeldert, 8-X-1978 1 ex. Krachtwijkerweg ＨｌＮｊｾ

Spier).

Gekraagde roodstaart - SC3ERPENZEEL: 16-IV-1979 1 ex. op de Werf (J. Lagerwey).
Tjiftjaf _ ,SCHERPENZEEL. 25-111-1979 eerste ex., op Oudenhorst (J. Lagerwey).
Heggemus - AMERSFOORT, 31-X11-1978 en 20-1-1979 1 ex. Moeras aan de Hooglandsedijk (L.J. Spier).
Oeverpieper - AMERSFOORT. 4-1-1979 1 ex. sluis Barneveldsche Beek!ValleikanaaI (L.J. Spier).
Grote gele kwikstaart - NIJKERK: 16-111-1979 1
ｾｸＮ

trekkend in oostelijke

richting, Polder Arkemheen (D.A. Jonkers).
Grauwe klauwier - LEUSDEN: 7-VIII-1978 1 ex. Vinselaar, Achterveld (L.J. Spier)
Appelvink _ AMERSFOORT: 1-1-1979 en 3-1-1979 2 ex. bij sportveld Eemlandcollege,

ｋ｡ｮ ｡ｬｷ･ｾＬ

wijk Schothorst, 4-11-1979 1 ex. Liendertsedreef, wijk

Liendert (L.J. Spier).
Sijs - ｓｃｈｅｾｐｎｚＺｌ
9-XI-1978 ca 35 ex. De Werf (J. Lagerwey), AMERSFOORT:
ＮＸＷＹＱｾｉ ｘＭＵ

2-1-1979 en 14-1-1979 resp. bij Zeldert, Liendertsedreef!Zwar-

te wegje en Parelhoenstraat (L.J. Spier).
Putter - AMERSFOORT, 5-XII-1978, 2-1- 1979 en 5-1-1979 3 ex. resp. in Eempolder, aan Zwarte wegje en Kanaalweg (L.J. Spier).
Geelgors - AMERSFOORT: 5-1-1979 2 ex. Rustenburg (L.J. Spier).
Rietgors - AMERSFOORT: 31-Xr1-1978 1a en Ｑｾ
ruderaalterrein Holkerweg (L.J.
Spier).
Keep, Vink, Rietgors en Ringmus - AMERSFOORT, 1-1-1979 en 3-1-1979 grote
zwermer op ｲｾ､･｡ｬｴｲ･ｩｮ

aan Holkerweg (L.J. Spier). Keep en Ringmus

kwamen tussen 11-1-1979 en 1-111-1979 ook in groepjes van 2 tot 9 ex. in
stadstuintjes voor, hetgeen in andere winters nooit het geval was.

plante::l
Breedbladige wespenorchis (Epipactis helleborine) - AMERSFOORT:

ＹＷ ＱＭｉ ｖＭＵｾ

3 ex. tarreiT· Oude Eem (verge l i jk Te Velde, (9), 22).
Tweeknoop-.iTarkehskers - AMERSFOORT, 16-VIII-1979 1 ex. in grindp:d Gemeentelijke kwekerij Groot Randijk, Heiligenbergerweg 144 Ｈｃｯｲｮｾ
didymus)
(V. van Laar)

•

-18PADDESTOELEN
EEMPOLDERSI 8-X-1977, Psilocybe semilanceata var. caerulescens, Psathyrella
gracilis, Psathyrella cf. hydrophila.
EEMPOLDERSI

1978,

arvensis, AgaricUB campester, Agaricus macrospora, Ginipellis stipitasis, Hygrophorus niveus, MY-

ａｧ｡ｾｩ｣ｵｳ

cena galopoda var. nigra, Mycena flavescens, Entoloma
costatum (tweede vondst voor Nederland)," Bolbitius vitellinus, Bilocybe semilanceata var. caerulescens, Leucoagaricus cinerascens.
EEMNES I Valse Bos,
19-V-1977, Entoloma olypeatus, Mycena galerioulata; Scutallinia
cf. scutallata, Pelyporus oilia.tus.
23-VI-1977, Pluteus cervinus, Hypholoma fasciculare, Omphalina
swartzii, Omphalina fibula, Marasmius rotula, Marasmius
oreades.
BAARN I

1976,

Collybia maoulata.

PUTTEN I Zeedijk,
12-XI-1977, Hygrophorus psittaoinus, Rhodophyllus starosporus, Clitocybe rivulosa, Agaricus campester.
PUTTEN I Strand Nulde,
12-XI-1977, Stropharia coronilla, Agaricus aff. semotus.
HOEVELAKEN I
21-VIII-1977,Xerocomus badius.
HOEVELAKEN I Hoevelakerbos,
1978, Clavulina cristata, Conocybe tenera, Lactarius obscuratis.
LEUSDENl Lookhorst,
X-1977,Laotarius subdulcis, Clitocybe vibecina, Russula atropurpurea, Russula pararurea, Clitocybe cerrussata.
LEUSDENl Stoutenburg,
1978, Agaricus haemorrhoidarius, Alnicola escharoides, Boletus edulis, Clavariadelphis fistulosa, Entoloma staurosporus, Entoloma nidorosus, Hebeloma crustuliniforma,
H. longicaudum, H. aff. calyptrasporum, Hypholoma fasciculare, Laotarius blennius, Marasmiellus ramealis, Marasmius rotula, M. oreadus, Mycena galerioulata, Myoena
polygramma, Nyctalis asterospora, Oudemansiella radioa-"
ta, Russula ochroleuca, R. cyanoxantha, R. of. emetica,
Tubaria furfuracea, Xero.comus badius.
Alle waarnemingenl
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