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VISSEN IN DE POLDER ZELDERT---

doof G.M. DIRKSE f1I F mR OM.HEN

1. I11leiding

Sedert een tiental jaren wordt onderzoekgedaannaar de verspreiding, het
voorkomen en de demografie van vissen in de GelderseVallei en het Eemland.
Nadat in 1971 de beken in de GelderseVallei (HADOERING & HULSHOFF POLL,
1971) en in 1975 de Polder Arkemheen bij Nijkerk (DIRKSE & VAN OMMEN, 1976)
waren onderzocht, werd de aandachtgericht op de Eempolders, waaronderde
Polder Zeldert bij Hoogland.
Behalve dat dergelijk onderzoekbijdraagt tot een betere kennis va,. de ver-
spreiding van de verschillendevissoorten, lenen de verkregengegevenszich
dikwijls ook als aanvulling op een algehelebiologische beoordelingvan de
kwaliteit van het water (zie verder DE LANGE, DE RUITER e.a., 1978).
Het moge duidelijk zijn dat deze wijze van kijken en omgaan met vissen een
andere is dan die in het algemeendoor de vissermanen de hengelaarwerden
voorgestaan.Het doel van dergelijk onderzoekis immers in de eersteplaats
gericht op het leren kennen, het behoud en het natuur-technischbeheer van
de visfauna. Mede daardoorworden tijdens het onderzoekalleen vistechnieken
gebruikt die vissen niet beschadigenen de mogelijkheid geven om de dieren
na determinatieen opmeten weer de vrijheid te geven. Overigens zal het
hiervoor noodzakelijke. kostbare netwerk, zoals fuiken en zegens, er waar-
schijnlijk de oorzaak van zijn dat ook veldbiologe" zich slechts zelden ｍ ･ ｾ

dergelijk onderzoekaan vissen bezig houd0n.

2. Methoden

Alleen door toepassingvan verschillendemethoden is het mogelijk om de
voorkomendevissocrten te vangen en te determineren.Tijdens het onderzoek
werd van de volgende vistechniekengebruik gemaakt:

- Schepnet.Met het schepnetwerd per sloot een traject van ca. 15 m lengte
afgevist. Het gebruikte schepnetbestonduit een twee meter lange, ste-
vige houten steel met een geslotenmetalen beugel, waaraaneen ｦ ｩ ｪ ｮ ｾ ｡ ｺ ｩ ｧ

katoenennet met een doorsnedevan ca. 25 m was bevestigd. Het geheel
diende zo stevig te zijn, èat de bodem ermee kon worden omgewoeld.

- Fuiken. De fuiken werden, afhankelijk van de weersomstandigheden,gedu-
rende één of meer nachtengezet. Zij werden bij voorkeur op kruispunten
met sloten of bij duikers geplaatst,waarbij de kub naar het midden van
de wetering was gericht. De afmetingen van de fuiken verschildenal naar
gelang de diepte van het water waarin zij stonden. De fuiken zelf beston-
den uit fijnmazig nylon net, gebreid over plastic hoepels.

3. Overzicht van de onderzochtewaterell eII aangetrofJèll vissoorten

3.1. Overzicht van de onderzochtewateren

In zes verschillendewateren (zie ook fig. 1) werden de volgende vissoorten
gevangen:
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Figuur 1. Ligging van de onderzochte wateren in de Polder Zeldert. •
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Blankvoorn (R. rutilus), Tiendoornigeste-
kelbaars (P. pungitius), Baars (P. fluvia-
tilis).

- 2 ZeldertscheWetering Aal (A. anguilla), Snoek (E. lucius), Blei
(B. bjoerkna), Blankvoorn (R. rutilus),
Zeelt (T. tinca), Driedoornige stekelbaars
(G. aculeatus),Tiendoornigestekelbaars
(P. pungitius), Pos (G. cernua), Baars
(P. fluviatilis).

- 3 Male wetering Aal (A. anguilla), Driedoornige stekel-
baars (G. aculeatus),Tiendoornige stekel-
baars (P. pungitius).

- 4 sloten ten noordwestenvan de Krachtwijkerweg: Aal (A. anguilla),
Snoek (E. lucius), Blankvoorn (R. rutilus),
Zeelt (T. tinca), Driedoornige stekelbaars
(G. aculeatus),Tiendoornigestekelbaars
(P. pungitius), Baars (P. fluviatilis).

- 5 AchtereemlandscheWetering: Aal (A. anguilla), Snoek (E. lucius), Blei
(B. bjoerkna), Blankvoorn (R. rutilus),
Zeelt (T. tinca), Pos (G. cernua), Baars
(P. fluviatilis).

- 6 Polderslootten zuiden van Rijksweg 1: Tiendoornigestekelbaars
(P. pungitius).

3.2. Overzicht van de aangetroffenvissoorten (fuik- en schepnetvangsten)

1 AAL, Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)

Hoofdzakelijk in de fuiken gevangen. Komt waarschijnlijk in het ge-
hele gebied algemeenvoor. Vangsten:

kaartcoördinaten datum aantal exemplaren

152.9 - 468.8 21. V. 1976 2

151.7 - 466.4 2. IV. 1976 1

151.7 - 466.4 4. IV• 1976 1

152.8 - 468.8 2. 1V. 1976 2

151.2 - 468.2 21. V. 1976 2

151.2 - 468.3 2. IV. 1976 1

151 .0 - 469.4 21. V. 1976 1

151.0 - 469.3 2. IV• 1976 1

151.0 - 469.3 4. IV. 1976 6

151.0 - 469.5 4. IV• 1976 3

152.5 - 468.7 21. V. 1976 1

151.1 - 468.3 4. IV• 1976 1

151.0 - 469.5 21. V. 1976 3
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2 SNOEK, Esox lucius (Linnaeus, 1758)

De Snoek werd zowel in de fuiken als met het schepnetweinig gevan-
gen. Grotere exemplarenkomen vooral in de brede wateren voor. Waar-
schijnlijk een schaarsevissoort. Vangsten:

kaartcoördinaten datUI aantal exe.plaren

152.8 - .68.8 2. iV. 1976 1

151.0 - .69.3 2. i V• 1976 1

3 BRASEM, Abramis brama (Linnaeus, 1758)

De Brasem werd noch in de fuiken, noch met het schepnetgevangen.
Aangezien een kruising (hybride) van deze soort met de Blei werd ge-
vangen, is het aannemelijkdat de Brasem wel voorkomt.

4 BLEI, Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758)

Deze soort werd alleen in de ZeldertscheWetering gevangen:

kaartcoördinaten datum aantal exemplaren

151.0 - •69.5 21. V• 1976 2

151.0 - 069.9 21. V. 1976 2

152.9 - •68.8 21. V• 1976 1

152.5 - .68.7 21. V. 1976 3

151.9 - 468.5 21. V. 1976 6

•

•

•
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BLANKVOORN, Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758)

De Blankvoorn werd zowel in de fuiken als met het schepnetveelvuldig
gevangen. De soort komt in het gehele gebied algemeenvoor. Vangsten:

kaartcoördinaten dat UI aantal exuplaren

151.2 - 468.2 21. V. 1976 I

152.8 - 468.8 1. rV• 1976 2

151 .2 - 468.3 2. IV• 1976 I

151.1 - 469.5 2. IV. 1976 1

151.0 - 469.5 2. I V• 1976 3

151 .9 - 468.5 21. V. 1976 2

150.2 - 468.3 4. j V• 1976 5

151.5 - 468.7 11. V. 1976 3

152.5 - 468.7 4. I V• 1976 1

152.9 - 468.8 21. V. 1976 4

151.9 - 468.5 4. IV• 1976 I

151 .2 - 468.2 2: . V. 1976 3

•

6 ZEELT, Tinca tinca (Linnaeus, 1758)

Van de Zeelt werden slechtsenkele exemplarenin de fuiken gevangen.
De Zeelt is vermoedelijk een verspreid voorkomende, niet talrijke vis.
Vangsten:

kaartcoördinaten datuIl aantal exelDplaren

152.8 - 468.9 2. IV. 1976 2

152.9 - 468.8 4. IV. 1976 2

152.5 - 468.7 4. IV. 1976 1

152.9 - 468.8 21. V. 1976 2

7 DRIEDOORNIGE STEKELBAARS, Gasterosteusacu1eatus(Linnaeus, 1758)

Het Driedoornige stekelbaarsjewerd zowel in de fuiken als met het
schepnetweinig gevangen. Het is vermoedelijk een schaarsvoorkomend
visje. Vangsten:

kaartcoördinaten datul aantal exellplaren

151.0 - 469.5 2. I V• 1976 3

150.2 - 468.3 2. j V• 1976 2
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8 TIENDOORNIGE STEKELBAARS, Pungitius pungitius (Linnaeus, 1758)

Het Tiendoornigestekelbaarsjewerd veel met het schepnet,echter
niet in de fuiken gevangen. Het is een over het gehele gebied alge-
meen voorkomendvisje, dat ook in de smalsteslootjes is aan te tref-
fen. Vangsten:

kaartcoördinaten datu. aantal exelplaren

151.0 - 469.5 4. IV. 1976 10

150.1 - 469.6 2. IV. 1976 enkele.
150.2 - 468.3 2. IV. 1976 5

150.5 - 467.8 2. IV• 1976 ca. 30

150.6 - 467.1 2. IV. 1976 ca. 20

9 POS, Gymnocephaluscernua (Linnaeus, 1758)

De Pos werd alleen in de ZeldertscheWetering gevangen.Hier kwam de
soort af en toe in de fuiken. Een schaarsvoorkomendevissoort. Vang-
sten:

kaartcoördinaten datul aantal exelllplaren

151.1 - 468.3 2. [V. 1976 1

151.2 - 468.2 21. v. 1976 1

_ 10 BAARS, Perca fluviatilis (Linnaeus, 1758)

De Baars werd op vele plaatsen,zowel in de fuiken als met het schep-
net ｧ ･ ｾ ｡ ｮ ｧ ･ ｮ Ｎ In de ZeldertscheWetering werd een grote vangst (104
juveniele exemplaren in één fuik op 4-IV-1976) gedaan. Vangsten:

kaartcoördinaten datuIl aantal exellplaren

152.8 - 468.8 2. IV. 1976 1

151.2 - 468.2 21. V. 1976 1

151.1 - 469.5 2. I V. 1976 2

151.2 - 468.2 21. V. 1976 1

150.2 - 468.3 4. IV. 1976 2

151.0 - 469.3 4. IV. 1976 1

151.1 - 468.3 4. [V. 1976 2

151.1 - 468.3 4. IV. 1976 1

152.9 - 468.8 4. IV. 1976 104

152.5 - 468.7 4. IV. 1976 5

.

•
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4. Conclusies

Door omstandigheden,met name door de lage waterstandin de sloten en door
de uitzonderlijk droge periode, kon geen uitputtend onderzoeknaar de ver-
spreiding van vissoorten in de Polder Zeldert worden verricht.
In de brederewateren die voldoendewater bevatten, zoals de weteringen,
werden met behulp van fuiken en schepnettentien vissoortengevangen: Aal,
Snoek, de hybride Brasem x Blei, Blei, Blankvoorn, Zeelt, Driedoornige ste-
kelbaars, Tiendoornigestekelbaars,Pos en Baars. Van deze soorten komen
Aal, Blankvoorn, Tiendoornigestekelbaarsen Baars algemeenvoor.
Het is niet uitgeslotendat ook de Karper, Cyprinus carpio Linnaeus, 1758
in het gebied aanwezig is, daar deze soort in de Eempoldersten noorden van
de Polder Zeldert is gevangen.Wellicht komt ook de Grote modderkruiper,
Misgurnus fossi1is (Linnaeus, 1758), die in de zestiger jaren bij het buurt-
schap Zeldert is aangetroffen,nog voor.
De soortensamenstellingwijst er op dat het polderwater in het algemeen te
voedselrijk (eutroof) is. Soorten die bijzondere eisen aan het milieu stel-
len werden dan ook niet aangetroffen.

Eén en ander steekt nog al schril af tegen de naburige Polder Arkemheen
(gem. Nijkerk), waar in een enkele sloot alleen al negen vissoorten, waar-
onder ook meereisendesoorten als Rietvoorn, Scardiniuserythrophthalmus
(Linnaeus, 1758), Bittervoorn, Rhodeus sericeusamarus (Bloch, 17821, Vetje,
Leucaspiusdelineatus (Heckel, 1843) en Kleine modderkruiper, Cobitis
taenia (Linnaeus, 1758) voorkomen.
Het is echter mogelijk dat het onderzoekeen te ongunstigbeeld van de vis-
fauna in de Polder Zeldert geeft ten gevolge van de langdurige droogte tij-
dens de waarschijnlijk te korte inventarisatieperiode.

5. OpmerktiltP' over het beheer t'tll/ de Visftll/III!

Uit een oogpunt van "wildfarming" ten behoevevan de hengelaarswordt dik-
wijls gestreefdnaar een goede bezettingvan vangbarewitvis. In geval van
onderbezettinggebruikt men dan pootvis om de stand op een gewenst peil te
brengenof men bemest het water. In geval van overbezettingwordt er "uit-
gedund" met professioneelvistuig.
Gedeeltelijk tegengesteldaan een dergelijke agrarisch-technischebeheers-
doelstelling, die is afgestemdop de wensen van hobby-vissers,zijn de be-
heersmaatregelendie vanuit het natuur-technischoogpunt worden voorgestaan.
Hierbij wordt gestreefdnaar een meer natuurlijke en evenwichtigeopbouw
van de visfauna, waarbij kwaliteit voor gaat op kwantiteit. Een indicatie
voor kwaliteit is in dit geval een zo groot mogelijk aantal vissoortenbin-
nen een evenwichtig ecosysteem.Zo'n ecosysteemheeft echter alleen kans te
ontstaanin niet te voedselrijk (eutroof) water. Bemestingvan het water,
hetzij indirekt door uitspoeling uit aangrenzendelanderijen, hetzij door
direkte toevoegingvan meststoffen, lokaas of ander visvoer, komt derhalve
als beheersmaatregelniet in aanmerking. Ook verdient het uit natuur-tech-
nisch oogpunt geen aanbevelingom vis uit te zetten.
Aangezien natuur-technischemaatregelenzich in de eersteplaats richten op
verschraling (ontmesting), is het wegvangenvan vis (= verwijderen van or-
ganischestof) op zichzelf geen bezwaar. In dit opzicht is het vissen ver-
gelijkbaar met het schouwen, waarbij eveneensorganischmateriaal uit het
slootmilieu wordt verwijderd.
Verlaging van de waterstandin sloten is ongunstig voor de visstand. Daar
kunnen natuurbeschermers en vissers het over eens zijn.
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Sammvaltàzg
Van april tot juni 1976 werd de Polder Zeldert .et behulp van schepnetten en
fuiken op het voorko.en van vissen (Pistes) onderzocht. Ooor de lage water-
stand in de sloten, een gevolg van de uitzonderlijke droogte tijdens het voor-
jaar van 1976. konden alleen de weteringen .et fuiken bevist worden.
Van negen verschillende vissoorten werd het voorko.en vastgesteld:
Aal (Anguilla anguilla), Sno.k (ESOI lucius), Bl.i (Blieea bjo.rkna), Blank-
voorn (Rutilus rutilus), Zeelt (linea tinea). Oriedoornigf stekelbaars (Gaste-
rosteus aculeatus), liendoornige stekelbaars (Pungitius pungitius), Pos (GYI-
nocephalus cernua) en Baars (Perca fluviatilis).
In vergelijking let naburige polders is de visfauna van de Polder Zeldert
soortenar.; zo kOlen in de polder Arkeiheen (gel. Nijkerk) ongeveer twee keer
zo veel soorten voor. Oe soortensamenstelling. het overheersen van Blankvoorn
en kleine exe.plaren van de Baars, als.ede het ontbreken van soorten die bij-
zondere eisen aan het .ilieu stellen (zoals Vet je, leucaspius delineatus en
Kleine aodderkruiper, Cobitis taenia) wijzen op een te voedselrijk en wissel-

vallig vissen.ilieu.
Het is echter logelijk, dat door de korte periode waarin het onderzoek werd
uitgevoerd en door de lage waterstand een te ongunstig beeld van de visfauna

is verkregen.

,
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LIBELLEN, WAARGENOMEN IN DE BOSVIJ-
VER BIRKHOVEN

1. Inlerding
thor L BOON

In de periode van 30 mei t/m 15 augustus1980 werd een inventarisatievan
de libellenfauna in de Bosvijver Birkhoven uitgevoerd.
Deze vijver heeft een oppervlaktevan ca. 2 ha en is gelegen in het weste-
lijk gedeeltevan het bosgebiedBirkhoven (figuur 1). Zij is ontstaanin de
dertiger jaren van deze eeuw. Nadat bij raadsbesluitvan 21 december1934
een krediet voor het graven van de vijver en de aanlegvan een uitzicht-
heuvel beschikbaarwas gesteld, werd het werk in werkverschaffinguitge-"
voerd. Het kwam op 23 juli 1937 gereed (BRUYNOOGE, 1978). De vijver heeft,
naastde natuurlijke toevoer van water, aanvankelijk een extra watervoor-
ziening gehad vanuit een bron op het in de vijver gelegeneilandje. Hier-

figuur 1. De ligging van de Bosvijver in Birkhoven (zwart). Naar de Topo-
grafischekaart op de schaall: 10.000, bladen 32 B (zuid) en 32 D (noord).

•

--------------------
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door kon ook in de zomermaandenhet water op peil worden gehouden.Ook was
er een verbinding met het tijdens de oorlogsjarenaangelegdeBosbad, waar-
langs water naar dit bad kon worden gepompt. Na gebruik werd dit water naar
de vijver teruggepompt,met de bedoelinghet een biologische zuivering te
laten ondergaan.Aan dit systeemis in 1965, toen het water van het Bosbad
gechloreerdwerd, een einde gekomen. Sinds dat jaar wordt het water uit het
Bosbad via een riool afgevoerd (mededelingenvan de heer L. VAN DORT, ci-
vieltechnischedienst ASLOS). .
In de loop van de zeventiger jaren zakte (waarschijnlijk in samenhangmet
een algeheledaling van het grondwaterop de UtrechtseHeuvelrug) de water-
stand van de vijver dusdanig, dat de vijver tenslotteuitdroogde. In het
voorjaar van 1976 waren slechtsenkele ondiepe plasjesovergebleven.We mo-
gen aannemendat toen het overgrotedeel van de flora (o.a. Waterlelie,
Nymphae alba) en de fauna (o.a. verscheidenevissoorten) uit de vijver is
verdwenen. Oe afgelopendrie jaren is echter, dankzij een toenamevan de
hoeveelheidneerslag,het waterpeil in de vijver weer gestegen,al is het
huidige peil nog steedsca. 50 cm onder het oorspronkelijkewaterniveau. De
diepte van de vijver varieert thans van enkele centimeters(aan de oevers)
tot ca. lSO cm (in het midden van de vijver).
De Bosvijver is in de periode dat hij droog stond over vrijwel de gehele
oppervlaktebegroeidgeraakt met een voor min of meer eutrofe milieuomstan-
dighedenkenmerkendepioniervegetatievan Wilg (Salix species),Berk
(Betula species),Riet (Phragmitesaustralis), Pitrus (Juneuseffusus)
en Gele lis (Iris pseudacorus).In de overbegroeiingzijn behalve deze
soorten nog Grote lisdodde (Typha latifolia), Kattestaart (Lythrum salica-
ria), Moeraswederik (Lysimachia thyrsiflora) en Wolfspoot (Lycopus euro-
paeus) aanwezig. Door de gestegenwaterstandzijn de Berken thans minder
vitaal; zij zullen in de komende tijd wel afsterven. Open water is in
slechtsbeperktemate aanwezig (figuur 2). Drijvende en/of ondergedoken
waterplantenschijnen (nog) niet voor te komen.

Figuur 2. De bosvijver in de dertiger jaren. De bosaanplantop de
Uitzichtheuvel is nog nauwelijks ontwikkeld.

•
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De Bosvijver in 1980, gezien vanaf het zelfde punt als op de vorige
foto. Hèt wateroppervlakis sterk verkleind ten gevolge van het
dichtgroeienvan de vijver. Foto Z. Bruyn.

2. Metboden

De inventarisatiemethodebestond in de eersteplaats uit het vangen van in
de vegetatierustendeen rondvliegendelibellen. Hierbij werd gebruik ge-
maakt van een net met een doorsnedevan ca. 30 cm. De libellen werden in de
hand op naam gebracht, waarna zij weer werden vrij gelaten. Daarnaastwerd
gelet op de aanwezigheidvan nymphehuiden(het laatstevervellingsstadium
van de larve, waarbij de larve boven water is gekropen en het opengebarsten
huidje als imago (libel) heeft verlaten; deze huidjes zijn vooral op plan-
testengelsaan te treffen). Aan deze methoden van inventariserenkleeft een
aantal nadelen. Ten eersteworden niet alle exemplaren (en daardoormogelijk
niet alle soorten) opgemerkt. Ten tweede worden, door het lopen door en
langs de vegetatie, libellen opgejaagddie vervolgens lastig te vangen zijn.
Ook de libellen (voornamelijk Glazenmakers)die een eind uit de oever vlie-
gen laten zich moeilijk vangen. Tenslotte zijn tijdens het inventariseren
de weersomstandighedenen het uur van de dag van belang, omdat libellen
tijdens regen of koude niet of nauwelijks vliegen en in de middagurenak-
tiever zijn dan in de ochtenduren.
Al met al is het dus mogelijk dat één of meer soortenover het hoofd zijn
gezien.
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Vangdataen weersomstandigheden:

lucht- ｷ ｬ ｾ ｧ Ｚ Ｍ w,nd-
bewolkin9datu. teree-

pc- krachtuur 'n9r. u,.

30-05-1980 14.30-16.00 ca.16'C W 5 tot 6 hol f bewolkt
04-06-1980 13.45-16.15 ca.20'C - windstil zonnig, bewolking

ca. 10:t
12-06-1980 ochtend ca.22'C - vrijwel zonnig, bewolkin9

windstil ca. 15:t
03-07-1980 14.00-16.15 ca.18'C W ca. 4 licht tot ZWII,.

bewolkt. af en toe
zon

15-07-1980 10.00-11.45 ca.17'C H-HW ca. 3 half tot zwaar be-
wolkt, af en toe
zon

07-08-1980 14.45-16.30 ca.20'C HW ca. 3 bewolkt, af en toe
zon

13-08-1980 14.15-15.30 ca.17'C HW 3 tot 4 zwaar bewolkt, af
en toe regen

15-08-1980 9.30-11.15 ca.20'C W 2 tot 3 zonnig

3. Overzicbt van de waargenomensoortm

ZYGOPTERA WATERJUFFERS

De Waterjuffers zijn over het algemeenkleine libellen, waarvan de vleugels
vrijwel gelijk van vorm zijn. Het zijn slechtetot matige vliegers, die
zich graag tussende vegetatieophouden. In rust zijn de vleugels over het
achterlijf gevouwen.

- 1 Lestes virens (CHARPENTIER, 1825) - Kleine vijverjuffer

Van deze soort werden slechtsenkele eksemplarenwaargenomen.Het is
de kleinste Lestes-soort,die landelijk als vrij zeldzaamgeldt. De
Kleine vijverjuffer komt vooral voor in dichtgroeiende,matig voedsel-
rijke vennen in bosrijke heidegebieden.
De ontwikkeling van de larve duurt waarschijnlijk één jaar. De imago
vliegt tussenjuli en oktober.

- 2 Lestes dryas KIRBY, 1890 - Glanzendevijverjuffer

Deze grote Lestes-soortlijkt veel op L. sponsa,maar heeft een anders
gevormd genitaalapparaat.Het is een soort van dicht begroeidevennen,
vijvers en heideplassenop het pleistoceen.De ontwikkeling van de
larve duurt waarschijnlijk één jaar; de imago vliegt tussen juni en
eind september.

- 3 Lestes sponsa (HANSEMANN, 1823) - Vijverjuffer

De Vijverjuffer komt in Nederlandvrij algemeenvoor in moerassen,
vennen en soms in vijvers.
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De larvale ontwikkeling duurt ｯ ｮ ｧ ･ ｶ ･ ｾ ｲ één jaar; de imago vliegt tus-
sen juni en oktober.

- 4 Chalcolestesviridis (VAN DER LINDEN, 1825) - Groene vijverjuffer

Deze "pantserjuffer", evenalsde Lestes-soortengekenmerktdoor de
groene "metaalglans"van het borststuken achterlijf, komt in vrijwel
geheel Nederlandvoor. In tegenstellingtot de Lestes-soorten,die
hun eieren in het water leggen, zet C. viridis de eieren af op bomen
en struiken die over het water hangen. De eieren overwinterenin de
schors; de plaats waar de eieren zich bevinden is herkenbaaraan gal-
achtige verdikkingen. De larven, die in het voorjaar uit de eieren
komen, laten zich in het water vallen en zoeken vervolgensde bodem
op. Van deze soort werd in de Bosvijver ook de nymphehuid aangetroffen.
De ontwikkeling van de larve duurt ca. één jaar; de imago kan tussen
juli en oktober worden waargenomen.

- 5 Pyrrhosomanymphula (SULZER, 1776) - Rode waterjuffer

De Rode waterjuffer, ook wel Gewone vuurjuffer genoemd, is herkenbaar
aan het roodgekleurdeachterlijf, de rode streepop het borststuk en
de rode ogen. Het is een algemeenvoorkomendelibel tussende oever-
begroeiingenvan stilstaandeen zwakstromendewateren.
Reeds op 30 april 1980 werd een exemplaaraan de Bosvijver waargenomen
(med. W.J. de Lange).
De ontwfkkeling van de larve duurt één jaar; de imago vliegt tussen
april en begin augustus,met een hoogtepuntin mei-juni.

- 6 Ischnuraelegans (VAN DER LINDEN, 1820) - Gewone waterjuffer

I. elegansis de enige libel die op alle waarnemingsdatawerd gezien.
Het is één van de algemeenstesoorten in Nederland. Het mannetje is,
met uitzonderingvan het laatsteachterlijfsegment,dat helder blauw
is, donker gekleurd. Het vrouwtje is geheel donker gekleurd en boven-
dien wat doffer dan het mannetje. Beide sexen hebben een witzwart
vleugelvlekje (pterostigma).De larve heeft ca. één jaar nodig om
zich te ontwikkelen; de imago vliegt tussenmei en eind september.

- 7 Coenagrionpulchellum (VAN DER LINDEN, 1825) - Blauwe waterjuffer

De Blauwe waterjuffer is te herkennenaan het blauw gekleurdeachter-
lijf en de daarop voorkomendezwarte tekening.
Hoewel C. pulchellum in geheel Nederlandalgemeenvoorkomt, geldt zij
toch als een soort die hoge eisen aan de helderheiden de zuiverheid
van het water stelt.
De ontwikkeling van de larve neemt één jaar in beslag; de imago vliegt
tussenmei en eind september.

- 8 Coenagrionpuella (LINNAEUS. 1758)

C. puella lijkt veel op de hiervoor genoemdesoort, maar heeft een
andere tekening op het borststuken bovendienmeer blauw aan het ach-
terlijf. Ook verschillen beide soorten in de bouw van het genitaal-
apparaat;de partnersschijnen elkaar hieraan te herkennen.C. puella
komt in Nederlandvoor in vijvers en vennen op de zandgronden.
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De larvale ontwikkeling duurt één jaar; de imago kan tussenmei en eind
septemberworden waargenomen.

•

ANISOPTERA GLAZENMAKERS

De Glazenmakerszijn relatief grote libellen, die ook wel Donderbolkenof
Drakenvliegenworden genoemd. In tegenstellingtot de Vijverjuffers zijn de
vleugels niet gelijk van vorm. De vleugels kunnen onafhankelijk van elkaar
worden bewogen. Het zijn goede en snelle vliegers, die vaak lange tijd ach-
tereenover open water scheren.Ook kunnen zij hun jachtgebiedver van open
water hebben. Enkele soortenkunnen over grote afstandentrekken. In rust
blijven de vleugels in horizontale stand.

_ 9 Orthetrum cancellatum (LINNAEUS, 1758)

Deze soort, die geen Nederlandsenaam heeft, lijkt wat afmetingenen
houding betreft, enigszinsop de Viervlekkige libel, maar mist de
vlekken op de vleugels en heeft bovendieneen blauwachtigekleur op
het achterlijf. O. cancellatumkomt op de zandgrondenplaatselijk
algemeenvoor, in het bijzonder langs nièt te dicht begroeideoevers.
Bij de Bosvijver werden slechts enkele eksemplarenwaargenomen.Ook
de nymphehuidwerd aangetroffen.
De ontwikkeling van de larve duurt waarschijnlijk drie jaar; de imago
vliegt tussenmei en augustus.

_ 10 Libellula quadrimaculataLINNAEUS, 1758 - Viervlekkige libel

L. quadrimaculatais vooral te herkennenaan de donkere vlekken op de
vleugels. Het is (was) in Nederland een algemeenvoorkomendesoort,,
in het bijzonder bij laagveenplassen,heideplassenen vijvers. Deze
libel kan (ongeveerom de tien jaren) in grote aantallenvoorkomen en
wegtrekken.
De larvale ontwikkeling duurt twee, mogelijk drie ｾ ｡ ｡ ｲ ［ de imago
vliegt tussenmei en augustus.

_ 11 Sympetrum sanguineum(MÜLLER, 1764) - Bloedrode heidelibel

Wat betreft het gedragen het voorkomen lijkt de Bloedrode heidelibel
op de volgende soort (S. danae). Het mannetje is echter te onder-
scheidenaan het rode achterlijf (dat bij S. danae zwart is), het
vrouwtje aan de tekening op het borststuk. Bovendien is S. sanguineum
iets groter dan S. danae. De Bloedrode heidelibel is in Nederlandniet
zeldzaam; de soort komt vooral bij heidevennenvoor. Van deze soort
werd ook de nymphehuid in de Bosvijver gevonden.
De ontwikkeling van de larve duurt ongeveereen jaar. De imago vliegt
van eind juli tot oktober.

_ 12 Sympetrumdanae (SULZER, 1776) - Zwarte heidelibel

S. danae werd zowel in de omgeving (een klein heideterreinten noorden
van de Bosvijver) als boven de Bosvijver waargenomen.Ook de nymphe-
huid werd aangetroffen.
De larvale ontwikkeling duurt ongeveereen jaar; de imago vliegt tus-
sen eind juli en september.

,
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- 13 Aeschna ｾ ｩ ｸ ｴ ｡ LATREILLE, 1805 - Kleine glazenmaker

De Kleine glazenmakeris een vrij kleine Aeschna-soort,die vooral
langs bosrandenop insekten jaagt. In tegenstellingtot andere
Aeschna's,die bijna zonder onderbrekingrondvliegen, rust A. mixta
dik....ij1s.
Het is een libel uit Zuid-Europa, die vanaf eind juli algemeenin
Nederlandvoorkomt.
De ont....ikke1ing van de larve duurt één à t ....ee jaar; de imago vliegt
tusseneind juli en begin november.

w 0 .... 0 .... 0 .... ....
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Figuur 3. Overzicht van de aangetroffensoorten libellen, gerangschiktnaar
vangdatum.
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4. Behouden beheervan de libellenftuna

Aangezien libellen voor hun voortbestaanop water zlJn aangewezen,is het
van een eerstebelangdat de Bosvijver in de toekomst jaarlijks voldoende
water zal bevatten. Dit is met name van betekenisvoor de ontwikkeling van
de larven, die bij de meestesoortenéén jaar, maar bij sommige Glazenmaker-
soorten twee à drie jaren kan duren. Hoewel de waterstandvan de vijver
(eigenlijk een kunstmatig ven) afhankelijk is van de hoeveelheidneerslag,
valt te overwegenom het vroegeresysteemwaarbij optredendetekorten werden
aangevuldmet grondwater, te herstellen.Weliswaar is de bron op het ei-
landje in de vijver sinds 1948 verzand, maar het is in principe mogelijk om
water uit de later geslagenbron in het Bosbad te betrekken. Dit water is
echter sterk ijzerhoudend(med. L. van Oort). Uit een oogpunt van natuur-
beheer is het gebruik van zulk grondwaterniet aan te raden. Ten eersteom-
dat de kans bestaatdat de bodem en de begroeiingvan de vijver met bruine
vlekken bedekt zullen raken, ten tweede omdat de toevoegingvan grondwater
een verdere eutrofiëring van het vijverwater in de hand zal werken. Door
verdampingzal er voortdurendwater uit de vijver verdwijnen, terwijl de
met het grondwater toegevoegdemineralen in de Bosvijver zullen achterblij-
ven (RIJKSINSTITUUT VOOR NATUURBEHEER, 1979). Naast de aanwezigheidvan
water vragen libellen specifiekeomstandighedenom hun eieren te kunnen
leggen. Sommige soorten zetten deze vrij in het water af, andereop of in
planten. P. nymphula, I. elegansen A. mixta gebruiken hiervoor planten uit
de oevervegetatie;voor deze soorten is het dus noodzakelijk dat ook in de
toekomst een voldoendegroot oppervlak aan oever- en moerasplantenin stand
wordt gehouden.
C. viridis legt haar eieren in de takken van bomen en struiken die over het
water hangen. Hoewel deze soort hierin geen voorkeur voor een ｢ ｾ ｰ ｡ ｡ ｬ ､ ･ soort
boom of struik vertoont, verdient het aanbevelingom bijvoorbeeld een flinke
plaats met Wilgen en struiken langs en nabij de oever in stand te houden.
Daarnaastzal een uitbreiding van de oppervlakteaan open water de mogelijk-
heid bieden om waterplantenmet drijvende bladeren, bijvoorbeeld de Water-
lelie, in de Bosvijver terug te brengen,"hetgeende kans op vestiging van
andere libellensoorten,zoals de Roodooglibel, Erythromma najas (HANSEMANN,
1823), zal vergroten. Deze libel komt op verscheideneplaatsenin de omge-
ving van Amersfoort voor (zie o.a. KIAUTA, 1968) en is voor het leggen van
eieren gebondenaan waterplantenmet drijvende bladeren.
Wat betreft de ｬ ･ ｶ ･ ｮ ｾ ･ ｮ ontwikkelingsmogelijkhedenvoor de larven is het
voor die van de meesteVijverjuffers van belangom dekking tussende oever-
planten te kunnen vinden. Andere libellensoorten(o.a. Lestes- en Sympetrum-
soorten) hebbenechter larven die zich vrij over de bodem moeten kunnen be-
wegen. Voor zulke soorten is een flinke oppervlakteaan open water noodzake-
lijk en zou dus het dichtgroeienvan de Bosvijver moeten worden geremd,
resp. moeten worden teruggedrongen.
Het spreektwel haastvanzelf, dat een voortdurende,goede waterkwaliteit
voor de overlevingskansvan de larven onmisbaar is. In het algemeenvoelen
libellenlarven zich het beste thuis in helder, schoon water waarin een
grote variatie aan waterplantenvoorkomt.
Tot slot dient te worden opgemerkt dat het eventueeluitzetten van vis in
de Bosvijver uit het oogpunt van libellenbeschermingten zeerstemoet worden
afgeraden.Vissen kunnen een sterke predatieop die soorten uitoefenen,
waarvan de larven zich vrij over de bodem bewegen. Bij het uitzetten van vis
is te verwachtendat alleen de libellensoortenwaarvan de larven in de dek-
king van de oevervegetatieleven, zich zullen handhaven.

,

•
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Samenvalling

ｾ｡ｮ JO lei tl_ 15 augustus 1980 werden waarneminçen aan libellen in de 805-

vijver Birkhoven verricht. Dertien 500rten libellen werden aangetroffen,
waaronder acht soorten Zygoptera (Waterjuffers): Ischnura elegans (Gewone
waterjuffer), Coenagrîon puicheilul (Blauwe waterjuffer), Coenagrion putlIa,
Pyrrhosoaa hy.phula (Rode waterjuffer), Chalcolestes viridis. lestes vire"s
(Kleine waterjuffer), lestes sponsa (Vijverjuffer), Lestes dryas (Glanzende
vijverjuffer) en vijf soorten Anisoptera (Glazen akers): libellula quadri.a-
culata (Viervlekkige libel), Orthetrua cancellacu., $y.petru. danae (Zwarte
heidelibel), Syapetru. sanguinu. (Bloedrode heidelibel) en Aeshna aixta. Van
vier soorten (C. viridis, O. cancellacu., S. dannae, S. sanguineu.) werd Qet
zekerheid vastgesteld dat lij in de Bosvijver tot voortplanting komen.
Zowel door de rijkdo. aan soorten als ｡ ｡ ｾ individuen kan de ｂｾｳｶｩｪｶ･ｲ als
een voor libellen belangrijk gebied gekenschetstworden. Er worden enige
voorstellen gedaan die voor het behoud en het beheer van dele libellenfauna
van belang zijn.
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OVERZICHT VAN EEN AANTAL VOGELSOOR.
TEN, WAARGENOMEN IN SCHERPENZEEL E.

O. IN DE PERIODE JANUARI 1977 TOT JANU.

ARI 1980
door

A.L. Rebergen

JtlleMirlg

Het hierna volgende overzicht moet worden gezien als een
aanvulling op het 'Rapport betreffendeｶ ｯ ｧ ･ ｬ ｾ ｡ ｡ Ｍ Ｍ ｮ ｾ ｭ ｾ ｧ ･ ｮ
in en om Scherpenzeelin de ｰ ･ ｲ ﾱ ｯ ｾ ･ 1972-1977' dat ik in
mei 1977 ｳ ｣ ｨ ｲ ｾ ･ ｦ met de bedoelingom ､ｾ door mij verzamel-
de waarnemingenper soort te ｲ ｡ ｮ ｧ ｳ ｣ ｨ ｩ ｫ ｙ Ｎ ｾ ｮ Ｎ

Zowel in voornoemd rapport als in het voor U liggende
overzicht zijn (uitgezonderdde Dodaars) geen doelgerichte
en vooral soortgerichteonderzoekengedaan.Het is slechts
een soortsgewijsrangschikkenvan dagboekgegevens.
In dit overzicht zijn slechtsdie waarneminffenvermeld ｾ ｩ ･

een aanvulling op de bekendegegevensｫ ｵ ｉ ｌ ｾ ･ ｮ zijn.
Dit betekentdat soortenals de Houtduif, Grote bonte specht,
Huiszwaluw, Koolmees, ｖ ｌ ｾ e.a. niet in dit overzicht zijn
opgenonen. ｖ ｾ ｾ andere soorten zijn slechts enkele feiten
vermeld, bv. bij de Boerenzwaluwalleen een novembe=-waar-
neming.
De gegevens::ij:1 verz=eld in een gering aantal bezoekdagen.
Totaal gaat het om 30 ｷ｡｡ｲｮ･ｾｩｮｧｳ､｡ｧｾｮＬ die >rijwel ｡ ｬ ｾ ｭ ｡ ｡ ｬ

uit het ｷ ｩ ｮ ｴ ･ ｲ ｾ ｡ ｬ  ｪ ｡ ｲ ｟ ｲ ｳ ｴ ｾ ･ ｮ Ｌ zodat slechts ｷ ･ ｌ ｾ ｩ ｧ broed-
gegevenszijn vermeld.

Overzicht vaN de ll'ilargmotllel1 soorteli

DodaArS

Na de periode van intensieve tellingen (november1976-januari1977) is het
telgebied16 maal op Dodaarsenonderzocht. ｾ ｾ ｩ ｭ ｡ ｡ ｬ werden 63 Dodaarsen
waargenomenhetgeen ｯ ｰ ｶ ｡ ｬ ｬ ｾ ｮ ､ boven het normale aantal ligt. Gemiddeld
worden in de periode november t/m maart ca.25 ex. waargenomen,hetgeen
neerkomt op 10 Dodaarsenper strekkendekilometer.
Bijzonder opvallend is het lage aantal Dodaarsenin december1979 (maximaal
11 ex). Mogelijk is dit te wijten aan het zachte weer.

Op 17 februari 1978, de dag dat het maximale aantal waargenomenDodaarsen
werd ｡ ｡ ｮ ｧ ･ ｴ ｲ ｯ ｦ ｦ ｾ ｮ Ｌ bevond zich een groep van 31 ex.bij elkaar in een riet-
kraag. De vogels zaten erg dicht op elkaar onder het overjarige riet. Toen
ze mij opmerkten zwommen ze onder de rietkraagvandaannaar het midden van
het kanaal (tegenovergesteldaan het normale gedrag, omdat ze dan bij ver-
storing juist het open water mijden). Een deel van de vOg9ls was erg
aktief, zij sparteldenen doken veelvuldig.
Gezien de tijd van de waarneming(17.30 ｵ ｾ Ｉ mag verondersteldworden dat
het een gezamelijke slaapplaatsbetrof.
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Blauwe reiR:e"

Op 23 april 1977 schatteik het aantal bewoonde reigernestenin hst Broeker-
bos op 8; mogelijk nog ･ ｾ ｾ ･ ｬ ･ meer.
Ook in 1978 en 1979 was de kolonie bewoond, exakte gegevensontbreken.

Bergeend

Eenmaalwaargenomen:28 mei 1979 - 1 ･ｸＮｾ Valleikanaal, nabij Broekerbos.

Tafeleend

Enkele waarnemingen:24.12.77 - 1 ex.Luntersebeek nabij Vlieterweg, t.
17.02.78- 3 ex. 2 tO' en 1 ｾ zelfde plaa.s.
18.02.78- 2 ･ｸＮￓｾ zelfde plaats.
03.11.78- 1 ex. 0 Va11eikanaalnabij Broekerbos.

- 2 ex. Lunterse beek nabij Vlieterweg (stuw).

Kuifeend

Eén ｷ｡｡ｲｮ･ｾｩｮｧＺ 26.12.78 - 2 ex.Valleikanaalnabij wate"zuivering.
Tevens een juni-waarneming(ongedateerd)van ee:1 O's op de Lumerse beek nabij
de s.uw Ｈ ｖ ｬ ｩ ･ ｴ ･ ｾ ｊ ･ ｧ Ｉ in 1978, broedvogel?

Winte"tal ｩ ｲ Ｎ ｾ

ｓ ｲ ｌ ｾ ･ ｬ ･ ｷ ｡ ｡ ｲ ｮ ･ ｭ ｌ ｾ ｧ ･ ｮ Ｚ 02.01.77 - tsValleikanaal nabij Broeke"bos.
21.05.77 - enkele aLarmerendeex. plas Groot Wolswinkel,

stellig ｢ ｲ ｯ ･ ､ ｾ ｧ ･ ｬ Ｎ

06.12.77 - 7 ex. plas ｂ ｲ ･ ･ ｳ ｣ ｨ ｾ ｴ ･ ｮ Ｎ

17.02.78- 15 ex. Lunterse beek nabij Vlieterweg (stuw).
18.02.78- 2 ex. idem.

Torenvalk

Enkele waarnenl1.."lgen: 21.05.77 - broedvogel in bosje ten Z van voormalig
woonwagenkamp.

- 2 al armerendevogels Breeschoten.
al armerendGroot Wolswinkel.
1 eX.Breeschoten.
1 ex. tJagershuisKoepel.
1 ex.tNieuwstraat.

06.11.77
25.12.77
26.03.78-

BoolllValk

Eén waarneming: 20.05.77 - al arme::oendrondvliegendboven de Slinges.

Smelleken

Eén waarnemL"lg: 04.11.78- 1 jagend ex. ten noordenvan Valleivogelveld.

Snerwer

Diverse waar.'le:ningen:25.02.77 - 1 eX.jagend Lambalgen.
24.12.77 - 1 ex. jagend Bruinhorst (ook op 25.12.77).
04.11.78- 1 ex. ten noordenvan Valleivogelveld.
26.12.78 - 1 ex. Broekerbos.

- 1 ex·Vlieterweg.
31.12.79 - 1 eX.Broekerbos.

- 1 ex.Groot Wolswinkel (heideveld).
01.01.80 - 1 ex·idem.

,--------
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Havik

Twee waarnemingen:28.05.79- 1 ex. hoog vliegend boven Slinges.
29.12.79 1 ex.opvliegenduit Berkenbos,Wittenberg.

Buizerd

De Buizerd wordt vooral in het winterhalfjaarveelvuldig rondom Scherpenzeel
waargenomen.Hierondervolgen enkele waarnemingenvan grotere aantallenbijeen)
alsmedewaarnemingenin de zomermaanden.
19.05.77- 1 ex.vliegend Wittenberg.

- broedgeval 'New Yorkse bos'.
20.05.77- 1 ex.Slinges(broedvogel?).

- 1 ex. woonwagenkamp.
06.11.77- 2 ex.Breeschoten.
26.12.77 3 ex. zwevendboven Slinges.
17.02.78 5 ex. op stoppelakkernabij Broekerbrug.
28.05.78- 2 ex.Bruinhorst.
24.12.79- 10 ex. in ｶ ･ ｩ ｬ ｡ ｮ ､ ･ ｾ ten noordenvan Broekerbos.
31.12.79- 5 ex.op bouwland Groot ｗ ｯ ｬ ｾ ｩ ｮ ｫ ･ ｬ Ｎ

:ru.igpootbuize=d

Vier ｷ ｡ ｡ ｲ ｮ ･ ｭ ｌ ｾ ｧ ･ ｮ Ｚ 02.01.77- 1 ･ｸＮｷ･ｩｬｾｾ､･ｮ ten noordenvan het Broekerbos.
17.02.78- 1 ex. idem.
25.03.78 1 ex. idee.
31.12.79- 1 ex. idem.
Hier wordt jaarlijks een Ruigpootbuizerdwaargenomen.

Blauwe kiekendief

3án waarneming:03.11.76- 1 ･ｸＮｾ vliegend boven Broekerbos, later Ｈ ｾ ･ ･ ｲ gewoon
voor een Blauwe kiekendief) vloog de vogel ｲ ｩ ｣ ｾ ｴ ｩ ｮ ｧ
zuid, laag over de weilanden.

Meerkoet

Wordt vrijwel uitsluitend op het Valleikanaal ｷ ｡ ｡ ｲ ｧ ･ ｮ ｯ ｾ ･ ｮ Ｌ bv:
02.01.77- 5 ex.nabij Broekerbos.
25.09.77- 3 ex.nabij zuivering.
11.11.77- div ex.Valleikanaal,o.a. 3 ex.nabij Broekerbos.
26.12.78- 7 ex.nabij zuivering.

Waterhoen

Grotere aantallenzijn waargenomenop:
25.09.77- 25 ex.nabij de ｶ ｡ ｴ ･ ｲ ｺ ｾ ｩ ｶ ･ ｲ ｩ ｮ ｧ op het Valleikanaal.
23.12.78- 80 ex. in het telgebiedvan de Dodaars (Valleikanaal- 2,5 km).

ｾ

Eén waarneming:17.02.78- 2 ex.vliegend, laag, richting ZW, zoekend (invallen)
Lambalgen.

Oeverloper

Eán waarneming:25.09.77- 1 ex.Valleikanaalnabij Broekerbrug.

Witgat.ie

Eán late waarneming:06.11.77- 1 ex.Luntersebeek, nabij beeksplitsing.

'Iureluur

Eán vermelding: 23.04.77- enkele ex.tenwestenvan de liniedijk ter hoogte ｶ ｾ ｾ

het Broekerbos, tevens ten westenvan Lambalgseèos.
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Kokmeeuli

In het liinterhalfjaar een algemeneverschijningrend Scherpenzeel,voorname-
lijk op grasland.Veel eX.liorden vaargenomenop de veilandenten noordenvan
het Breekerbos,nabij het Valleikanaal, maximaal:
06.11.77 ca.1000ex.aldaar.
25.12.77 tenminste2000 ex. aldaarmet 4 Zilvermeeulien en enkele loo-den

Stormmeeulien.
26.12.77 3000 ｾ 4000 ex. aldaarmet 19 Zilvermeeulien en ｣ ｾ ｬ ｏ ｏ ｏ ｓ ｴ ｯ ｾ ･ ･ ｵ ｬ ｩ ･ ｮ Ｌ

Onvoldoendeis gekekennaar de leeftijdssamenstelling.Het betref echter ｶ ｯ ｯ ｾ
namelijk volvassenvogels met een gering percentageonvolliassenvogels.

Stormrneeuli

Maximaal liorden normaal gesprokenenkele 100-den ex. waargenomen,maar meestal
gaat het om enkele lo-tallen vogels verspreid tussenKokmeeulien.
Er is één vaarnemingvan een bijzonder grote greep:
26.11.77 - ca.1000 ex. tussen3 ｾ 4000 Kokmeeulien nabij Broekerbrug(zie ook

KokmeeuIi)
Ook bij de Stormmeeuligaat het voorr.amelijk om volwassenvogels, al viel mij
op dat het aantal onvolwassenvogels hier groter lias als in het ｬ ｩ ･ ｳ ｴ ･ ｾ van het
land (echternaulielijks meer ､ ｾ Ｇ Ｑ lC%).

ZilYe=eeuw

Veel minder algemeendan' beide voorgenoemdesoorten. Alleen fouragerend ･ ｾ
rustendliaargenomenop de graslandenten noordenvan het Broekerbos,nabij
het Valleikanaal. ｾ ｾ ｩ ｭ ｡ ｡ ｬ liaargenomenaantallenzijn:
02.01.77 ca.100 ex. (voornamelijk adJ aldaar, bijzonder aktief, veel ｾ Ｇ Ｑ ﾷ ･ ｮ

ar-vliegen.
26.12.77 19 ex.aldaar, tussengroep van 4 á 5000 Kok- en Stormrneeulien.

Holenduif

Meestal kleine groepjesbuiten de breedper±odefouragerendop lieilanden, vrij
veel nabij de Lunterse beek liaargenomenen in de ｷ ･ ｩ ｬ ｾ Ｇ Ｑ ､ ･ ｮ ten noordenvar.
het Broekerbos, zelden meer dan 10 ex. Vaak samenmet Houtduiven. Bv:
24.12.77 - 10 ex.nabij Broekerbos, tussenHoutduiven op grasland.
26.12.77 - enkele la-tallen ･ ｸ Ｎ ｡ ｬ ､ ｾ ｲ Ｎ

Waarnemingenin de broedtijd: 23.04.77 2 ex. Lunterse beek, nabij Vlieterveg
21.05.77 - 5 ex.Ebbenhorst,fouragerendgraslan<
14.05.79 2 ex. op knotliilg Vlieterveg.
28.05.79 2 ex.knotliilg Bruinhorst.

Tortelduif

Eén gedateerdeliaarneming: 14.05.79- JS parend Kasteelbos.
Ook op Groot Wolsliinkel liaargenomen.

Turkse tortel

Enksle vaarnemingenvan grotere aantallen:
06.11.77 23 ex.fouragerendop Stoppelakker,Bruinhorst.
24.12.77 55 ex.meelfabriek Bakker.
25.12.77 18 ex.de Koepel (Jagershuis),kuilgrasbult, met 1 ex. Lachduif.
25.03.78 5 eX.met 1 Lachduif Bruinhorst.
24.12.79 21 ex.fouragerendkullgrasbult boer Van't Vliet.
24.12.79 slaauulaatsKasteelbos,tenminste150 ･ ｾ slapendin coniferen.
In 1979 o.a. diverse breedparenin Kasteelbos.
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Ransuil

Slechts ｾ ｾ ｮ geda.eerdewaarneming:21.05.77- 1 ex. EbQenhorst.

Steenuil

Eén waarneming:14.05.79- 1 ex. op knotwilg ten zuiden ｾ ｾ Lambalgsebos.

Gierzwaluw

Eén gedateerdewaarneming: 28.05.79 - 4 ex.vliegend boven Vlieterweg, broed-
vogel woning van Achetrberg?

IJsvogel

Tweemaalwaargenomen:03.11.78- 1 ex. in wilg langs Valleikanaal, nabij
monding van de Lunterse beek.

04.11.78- 1 ex. idem.

Kleine bonte suecht

•

Drie waarnemingen:

Groene sl)echt .

21.05.77
14.05.79-
31.12.79-

1 ex.! Breeschoten,pikkend in verrotte
1 ex.fouragerendt in Eik, Kasteelbos.
1 ex.! fouragerendin Eik, Breescho.en.

Berk.

Diverse waarnemingen:02.01.77
23.04.7ï
19.05.77
20.05.77

18.02.78
25.0;.78

26.03.78

- 1 ex.Broekerbos.
1 ex.Lambalgen.

- 1 eX.Wittenberg.
- 1 ex. langs Va11eikanaalop de grond fourage-

rend en in Els, ter hoogte van de Slinges.
- 1 ex.Wittenberg.
- 1 ex.Groot wolswinkel in Eik.

2 ex.tegenelkaarroepend, de ｾ ￩ ｮ in de Slingss,
de ander in het laantje '7an het Witte hek.

- 1 ex. roepend in boomgaardnabij stuw in de
Lunterse beek, nabij Vlieterweg.
2 ex. roependSlinges en Witte hek, als 25.03.

Zwarte suecht

Eén waarneming: 31.12.79 - 1 ex. roependnabij heideveldGroot >rolswinkel.

Grote ｾ ･ ｬ ･ kwikstaart

Drie waarnemingen:04.11.78- 1 ex. fouragerendlangs Va11eikanaal,bij
waterzuivering.

- 3 ex.vliegendrichting oost over Kasteelbos.
26.12.78 - 1 ex.fouragerendｷ ｡ ｴ ･ ｲ ｺ ｵ ｩ ｶ ･ ｲ ｌ ｾ ｧ Ｎ

Witte kwikstaart

Diverse winterwaarnemingen:
02.01.77
04.02.7ï
24.12.77

23.12.78
24,12.78

2 ex. overvliegenddorp; 1 ex.fouragerendbij Broekerbrug.
- op meerdereplaatsenaangetroffen.
- ca 25 ex.fouragerendop stoppelakkerbij Lunterse beek (ter hoogte

van de stuw Vlieterweg).
- 4 ex.overvliegendrichting NO over dorp, 8.30 uur.
- 4 ex.fouragerendgazon voor bejaardencentrumHuis in de Wei.

Boerenzwaluw

ｅ ｾ ｮ late waarneming:06.11.77 - 2 x 1 ex.vliegendrichting Zover Vermeerlaar•.



-25-

Fitis

Deze algemenezomervogel is o.a. op de volgende plaatsenzingend aangetroffen:
Kasteelbos(+3), VogelreservaatLunterse beek (meerdereex), Lambalgsebos
(meerdereex.), Liniedijk nabij Lambalgen (meerdereex.), GrootVols...inkel
(veel ･ ｾ Ｉ Ｎ Bij de laatstedient nog opgemerkt te ...orden,dat
bij het ven op GrootVols...inkel een extreemhoge dichtheid ...ordt bereikt;
zo ...erden er ｌ ｾ het broedseizoen1978 ca.10 zingendeFitissen gehoord.

Tjiftjaf

Voor deze soort geldt ongeveerhet zelfde als voorde Fitis. De Tjiftjaf is
roepend...aargenomenin: Kasteelbos(+3 ex), VogelreservaatLunterse beek
(meerdere ･ ｸ ｾ Ｌ Slinges, Linieèijk, Broekerbos. De Tjiftjaf is minder algemeer
dan de Fitis. Waarnemingenbuiten het broedseizoenzijn:
25.09.77 - 2 ex. roepend in ...ilgen langs Va11eikanaalter hoogte van llroeker-

bos.
- meerdereroependeex. in het Kasteelbos.

04.11.78 1 ex in Meidoornhaagnabij de llroekerbrug (Lambalgen).

Z...｡ｲｴｫｯｾｴｵｩｮｦｬｵｩｴ･ｲ

Waarnemingenuit de broedtijd:
23.04.77 2 zingende ｯ ｾ Kasteelbos•.

2 zingende 60 VogelreservaatLur.terse beek.
1 zingend ex. Ne... Yorkse bos.
2 ex. zang Kasteelbos.

...aarneming:
- 1 ex 'l in Meidoorn nabij Broekerbrug(Lambalgen)•

19.05.77-
14.05.79
Eén late
06.11.77

TuÜ'.fluiter
•

Op de volgende plaatsenzingend ...｡｡ｲｧ･ｮｯｾ･ｮＺ Linieèijk (nabij ｾ ｢ ｡ ｬ ｧ ･ ｮ Ｉ Ｌ ?

Breeschoten(diverse ex), Lambalgen, Kasteelbos(op 14.05.79 tenminste 5 ex).

Grasmus

Op de ｶ ｯ ｬ ｾ ･ ｮ ､ ･ plaatsenzingend ...aargenomen:Ne... Yorkse bos, Liniedijk' Ｈ ｮ ｡ ｢ ｾ
Lambalgen), Oude Barneveldse...eg, Vlieterveg en Bruinhorst.

Braamsluitler

Eén ...aarneming: 13.05.79- 1 ex. zang Vermeerlaan.

Stlotvogel

In 1977 ...erd deze soort op de volgende plaatsenzingend ｷ ｡ ｡ ｲ ｧ ･ ｮ ｯ ｭ ｾ ｮ (in de
periode 20 t/m 22 mei, dus voor de Spotvogelnog tamelijk vroeg):
Nabij Controlasco2 ex.jOude Barneveldse...eg tegenoverde Valleihoeve,
:Breeschoten,2ex.; Kasteelbos2 ex. en 1 ex. in de tuin van de burgemeester.

Kleine karekiet

Op 21.05.77 ...erd deze soort niet in de kom op Breeschotengehoord. Wel is
de Kleine karekiet zingend waargenocenlangs het Valleikanaal nabij de
Broekerbrug(2 ex). Een bijzonder opvallende...aarnemingis de volgende:
14.05.79- 1 ex. zingend achter een tuin aan de Frans Balslaan, in een

Meidoornhaag,grenzendaan het kerkhof; geen vater of riet in de
buurt. Zong lange tijd.

L.- .- ｾ ｟ _ ｾ _ ..



Twee vaarnemingen:21.05.77
14.05.79
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Bonte ｶ ｬ ｩ ･ ｾ ･ ｮ ｶ ｡ ｮ ｾ ］

q jagend ｣ ･ ｾ ｴ ］ ｵ ｭ van Kasteelbos.
tenminste1 ! zingend Kasteelbos,centraal
gedeeltevan het bos (Eik).

De bonte vliegenva.'1ge=is ongetwijfeld broedvogel in het
kasteelbos.

Grauwe ｶｬｩ･ｾ･ｮｙ｡ｮｧ･］

Enkele vaarnemingen:21.05.77 - veel ex.Kasteelbos.
14.05.79- tenminste7 ex zingend Kasteelbos,één van

de algemeenstezangvogelsaldaar.
De Grauve vliegenvangerbroedt o.a. ook algemeenop Groot volswinkel.
Eind augustus1979 bevondenzich enkele lo-tallen in het kasteelbos,
min of meer groepsgewijsfourage=endboven de kas,eelg=achte.o.

" ... aa'OJe

ｅ ｾ ｮ ongedateerdevaarneming:
3ind juli of begin augustus1978 1 ex. langs de ｌ ｾ Ｌ ｴ ･ ｲ ｳ ･ beek in gesctikt
b=oedbiotoop(veelde=igebeplantingvan o.a. ｆ ｬ ｵ ｩ ｾ ･ ｫ ｲ ｵ ｩ ､ Ｉ Ｌ mogelijk slechts
een doortreJ-'::e= (Lunte=se beek ,en ves,envan Vlie,erveg).

,

Gek=aakderooèstaart

Ｓ ｾ ｮ ｧ ･ ､ ｡ ｴ ･ ･ ｲ ､ ｾ vaarneming:

Tevens een waa=eminguit
jongen langs de spoorlijn

21/22.05.77- ｾｾ Kasteelbos,vermoedelijk broed-
vogel (in 1979 aldaa=niet 'oaarge-
nomen)•

augustus1978: ｾ ｾ met één of meer ｵ ｩ ｴ ｧ ･ ｾ ｬ ｯ ｧ ･ ｮ
Rhenen-Ame=sfoort,nabijｇ ｲ ｯ ｯ ｴ Ｍ Ｒ ｾ ｯ ｭ Ｎ

Ko'Cerviek-

Evenals de Kramsvogel en andere lijsterachtigenvordt de Koperviek L'1 het
winterhalfjaaren tijuens de trekperiodesregelmatigwaargenomen.Een
grote groep van ca.400 ex. (alleen Kopervieken) verd op 6.11.77 waargenomen
in de weilanden ten noorden van de Eikenlaan.

Grote lijste=

Jaarlijks broedvogel in het Kasteelbos.

Sta.art1llees

In het vinterhalfjaareen algemenezwerfvogel in de bossenrond Sche=penzeel.
Op 05.11.77 werd in het Kasteelboseen grote groep (lO-tallen eXJ waargenomen,
zovel bestaandeuit ex. van de noordelijke vorm (met de geheelvitte kop)
als van de zuidelijke vorm. Ook bevondenzich mengvormenin de groep.
Twee vaarnemingenvan broedvogels:
19.05.77 - groep uitgevIbgenStaartmezennabij Valleivogelveld, de jongen

verden door de ouders gevoederd.
ook op Wittenbergwerd een groep Staartmezenwaargenomenbe-
staandeuit ouders + juist uitgevlogen jongen.

Zwarte mees

Alleen ｶ ｡ ｡ ｲ ｮ ･ ｾ ｩ ｮ ｧ ･ ｮ uit de winter, alle op Groot Wolswinkel, o.a.:
31.12.79 - diverse ex. tusseneen grote ｭ ･ ｺ ･ ｮ ｾ ｲ ｯ ･ ｰ Ｌ

o.a. fouragerendin Dennen.

Kuifmees

Als Zwarte mees.
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Boomklever
Broedvogel met 2 á ; paar in het Kasteelbos(o.a. in de grote Lindeboom
voor Huize Scherpenzeel)en in het Lambalgsebos. Tevens ｢ ｲ ｯ ･ ｾ ｶ ｯ ｧ ･ ｬ op de
Koepel en in het reservaatlangs de Lunterse beek. Op deze plaatsenkan de
Boomklever het gehele jaar worden waargenomen,｢ ｾ 4 ex. op ;1.12.79 in het
Lambalgsebos.

Boom.\crniper

Jaarlijks broedvogel in het Kasteelbos.Overigenseen algemenezwerfvogel
in het winterhalfjaar, vaak in mezentroepen.

Geellrors

Tvee vaarnemingen:21.05.77 - Ｓｾ fouragerendop de grond nabij de kom op
Breeschoten.

01.01.80 - 1 ex 6' in Eik op Breeschoten,ten westenvan
de kom.

Rietlrors

Diverse waarnemingenin "ilgen en riet la."1.gs het Valleikanaal nabij het
Broekerbos,buiten de broedtijd, ｾ Ｎ Ｚ 25.09.77 - roepend ex bij Broekerbos.

06.11.77 5 ex aldaar•.
0;.11.78 diverse ex aldaar.

Tavens een waarnemingop Groot Volsyinkel:
;1.12.79 1 ex.fouragerendin Larixbos, op de grond tussen?ijpestrootje.

zeker een 10-tal ex. bij heideven in wilgen en op de grond.

Keep
Slechts één gedateerdewaarneming:01.01.80 - 2 ex houtyal De !laar, L"1. traarn.

Goudvink

Diversa ｶ ｡ ｡ Ｍ ｾ ･ ｭ ｩ ｮ ｧ ･ ｮ Ｚ 06.02.77 - tenminste1 ex.tGlashorst,ｫ ･ ｲ ｾ ｾ ｯ ｦ Ｎ
2;.04.77 ｴ ｾ Kasteelbos,het $ bood het ｾ ｯ ｰ de grond

voedselaan,waarbij de vogels zich plat op
de grond drukten met een opgewipte staart
(balts?)•

21.05.77 - Ｖｾ Groot Wolswinkel, bosrand.
19.02.78- tenminste 1 ex.t Glashorst, ｫ ･ ｲ ｫ ｯ ｾ Ｎ
;0.12.79 - 1 ex.nabij kerkhof.
;1.12.79 - tenminste 4 ex. Lambalgsebos, o.a. in

braamstruikenen op de grond fouragerend.
- diverse ex. in wilgen rondom de plas op

Groot Wolsvinkel.
01.01.80 - 2 ót De Haar, in praams'truik.

Putter

Tvee waarnemingen:0;.11.78 - 5 ex.fouragerendop uitgebloeidedistels
langs Val1eikanaal ten noorden van het
Broekerbos.

26.12.78 - 1 ex.vliegend Broekerbos.



Sijs

Diverse waarnemingen:05.11.77

06.11.77

25.12.77
04.11.78

31.12.79
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enkele ey..fouragerendin Elzen, kerkhof,
Glashorst.
groep van enkele lo-tallen ex fouragerendin
Elzen en fruitbomen, Hopeseweg/Oosteinde.
groep van 55 ex. overvliegend (Z) Broekerbos.
diverse fouragerendegroepen, alle. in Elzen:
Lambalgen, Broekerbosen Luntersebeek (reserv).
groep van 10 ex.fouragerendLambalgsebos in El.,

- Broekerbos,overvliegend.
- groep van 10 ex. fouragerend in Els nabij da ｰ ｬ ｡ ｾ

op Breeschoten.

Eén waarnemingvan een extreemgrote groep, nl. 24.12.77- ca.300 ･ｸＮｦｯｵｲｾ･ｲ･ｮ､

op ｳｴｯｰｰ･ｬｾｾ･ｲ nabij Lunterse beek, ten vestenyan de Vlieterweg.
Gevoonlijk betreft het groepenvan enkele Ｑ Ｐ Ｍ ｴ ｡ ｬ ｬ ･ ｾ ex.

ｎ ｯ ｴ ･ ｮ ｫ ｲ ｡ Ｎ ｾ ･ ｲ

Tveecaal ｾ ｡ ｡ ｲ ｳ ･ ｾ ｯ ｭ ･ ｾ Ｚ 06.11.ï7 - 1 ex. ten ｺ ｡ ｾ ｾ ･ ｾ ｖ ｡ Ｎ ｾ de kom op 3reeschoten.ｾ ｾ ･ ｲ
ｺ ｯ ｵ ､ ･ ｾ zich ｲ ･ ･ ｾ ｳ ｬ ｡ Ｎ ｾ ｧ ･ ｲ ･ ｾ ｩ ｪ ､ enkele ex.op-
ｨ ｯ ｵ ｾ ･ ｾ Ｎ De ｶｯｾｬ zat ｬ ｾ Ｇ ｧ ･ tijè ｯ ｾ ･ ･ ｾ ｾ ･ ｾ ｯ ｾ ｾ ･ ｾ

paal in ｨ ･ ｾ ｷ ･ ｩ ｬ ｾ ｾ ｾ Ｎ Ai en toe vloog èe vogel
yan de paal op de grond onder ･ ｾ ｾ ･ ｬ ･ ED:en,vaar
de Notenkraker ･ ･ ｾ eikel oppakte,erQee naar de
paal vloog vaar de eikel opgegetenverd. Ook
we:-=- \\aq.=genoCle:l è.a:t cie l;o'tenk=ake:- dro:-Jc -..:.i J;
een blubberplasje.
Op een gegeven ｭ ｯ ｾ ･ ｮ ｴ verd de ｾ ｯ ｴ ･ ｾ ｾ ｡ ｫ ･ ｲ aan-
gevallen door een ｔ ｯ ｲ ･ ｮ ｾ ｡ ｬ ｫ Ｌ ｶ ｡ ｡ ｲ ｮ ｡ de ｾ ｯ ｴ ･ ｮ ﾭ

kraker vluchtte L, een Eik. Even later vloog de
vogel in het topje van een ?opulier vaar hij
ｙ ｡ Ｎ ｾ de knoppen leek te eten.

11.11.7ï - op de zelfde plaats als 06.11.7ï ooI: nu één
ｎ ｯ ｴ ･ ｾ Ｂ ｲ ｡ ｫ ･ ｲ •

adres van de schrijver:

Bourgondiëweg194,
1611 WP BOVENKARSPEL.

•
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FLORISTIEK EN FAUNISTIEK VAN EEMLAND

EN GELDERSE VALLEI 111

DE VERSPREIDING VAN PIJLSTAARTVLINDERS (SPHINGIDAE) IN EEMLAND EN

GELDERSE VALLEI

door A.W. de Lange (Amersfoort)

1. Inleiding

De onderstaandesoortenlijst heeft niet de pretentie een volledig overzicht
te geven van de ｐ ｩ ｪ ｬ ｳ ｴ ｡ ｡ ｲ ｾ ･ ｮ ｴ die in het Eemland en de Gelderse Vallei ｺ ｩ ｪ ｾ

ｾ ｡ ｡ ｲ ｧ ･ ｮ ｯ ｭ ･ ｮ Ｎ De lijst moet eerder ｧ ･ ｺ ｩ ･ ｾ ｾ ｯ ｲ ､ ･ ｮ als een samenvatting van
min of meer toevallige ｾ ｡ ｡ ｲ ｮ ･ ｭ ｩ ｮ ｧ ･ ｮ Ｌ die door leden van de ｾ ･ ｲ ｫ ｧ ｲ ｯ ･ ｰ en
anderen werden doorgegeven. Tevens zijn er de ｶ ｡ ｮ ｧ ｳ ｾ ･ ｮ Ｌ door mij gedaan in
1980, in verwerkt. Echter juist deze weinige waarnemingen mogen een aan-
sporing vormen om in het vervolg (nog) meer op deze vlinders te letten en
hun vindplaatsen(met kaartcoördinatenen datum) te noteren. Deze waar-
nemingen kunnen tevens een aanvulling zijn op een landelijk onderzoek naar
de verspreidingvan de Pijlstaarten (MEERMAN & SCHOUTEN, 1980).

Pijlstaartenzijn grote, stevige vlinders met lange, smalle voorvleugels.
De 18 soorten, die in Nederland zijn waargenomen, zijn in het algemeen niet
moeilijk te herkennen.Determinatie is o.a. mogelijk met behulp van CHINERY
(1975), waarin alle bij ons voorkomendesoorten staan afgebee'den in mindere
mate met LYNEBORG & ZWAKHALS (1976). (Hierin worden ｭ ｩ ｮ ､ ･ ｾ soorten afgebeeld).
Ook de rupsen zijn relatief makkelijk herkenbaar,o.a. door hun grootte,
kleur en abdominalehoorn.
Het boekje van LYNEBORG & ZWAKHALS (1976) is .'at de rupsen betreft uitvoeriger
dan CHINERY.

Waarnemingen, alsmede vondsten van rupsen, S.V.p. melden aan:

A.W. de Lange,
Ringweg Randenbroek33C
3816 CC Amersfoort
telf. 033-723225•
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2. Overzicht van de waargenomensoorten

DOODSHOOFDVLINDER - Acherontia atropos (LINNAEUS, 1758)

1. 32 D: 157/158 x 455/456 WOUDENBERG; begin VIII-1976, 1 rups gevonden
in aardappelveldaan Ekeris, Woudenberg
(C.J. Verwey; zie ook Te Velde, (11): 37).

LIGUSTERPIJLSTAART - Sphinx 1igustri (LINNAEUS, 1758)

•

,

1. 32 A: 148/149 x 464/465

2. 32 B: 153/155 x 472/475

DENNEPIJLSTAART - Hy10icus

1. 32 E: 165/166 x 466/467

SOEST; VIII-1976, 1 rups waargenomenin tuin
Weegbreestraac58, Soest (W. Zweers; zie ook
Te Velde, (13):27-35)

BUNSCHOTEN; VIII-1979, 1 rups gevangen in tuin
in Spakenburg(Med. Hr. v.d. Water)

pinascri (LINNAEUS, 1758)

NIJKERK; omstreeks1975 op licht bij woning
AppelsestraatIOA, Appel IV. v. Laar & J. fransman)

2. 32 D: 151/152 x 462/462.5

3. 32 D: 151/152 x 462/462.5

LINDEPIJLSTAART - Mimas ti1iae

1. 32 D: 156/157 x 462/462.5

2. 32 D: 153/154 x 462/462.5

3. 32 D: 153/154 x 459/460

AMERSFOORT; 3 ex. op lichtval in Bos Birkhoven,
14-VI-1980, tussen00.00 en 02.00 uur
(A.W. de Lange, H. Steinmetz)

AMERSfOORT; 2 ex. op lichtval in Bos Birkhoven,
5-VII-1980, tussen23.00 en 01.30 uur
(A.W. de Lange, H. Steinmetz)

(LINNAEUS, 1758)
oAMERSFOORT; 15-VI-1980, 1 + aangetroffen

Chopinscraat,hoek Ringweg Randenbroek,om +

20.30 uur zittend op stam van Ulmus spec.,
ca. 1.25 m boven de grond (A.W. de Lange)

AMERSfOORT; VIII/IX-1979, 4 donker gekleurde
rupsen aangetroffenaan voet van Linde bij de
J. v.d. Vondelschool, Huygens1aan,Amersfoort
(R. de Waal)

LEUSDEN; 28-VIII-1979, 2 rupsen uit Leilinde
voor keet Heidemij. aan de Kol. v. Kooyenweg
ｾ ･ ｲ hoogte van spoorlijntje) geklopt
(A.W. de Lange, H. Steinmetz)

•

•
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POPULIERPIJLSTAART - Laothoe popu1i (LINNAEUS, 1758)

1. 32 B: 154/155 x 464/465

2. 32 B: 155/156 x 464/465

3. 32 D: 156/157 x 462/462.5

4. 32 B: 156/157 x 463/465

o. .AMERSfOORT; 12-VIII-1976, 1 + ln Jonge popu-
lieren langs tuinsteegje tussen Elkerlijkpad
en Mariken v. Nimwegenpad. Dit dier zette
tussen 21.00 en 24.00 uur 63 eieren af, waar-
van er op 22-VIII-1976 40 uitkwamen. De rupsen
waren 6-8 mm lang (V. v. Laar, zie ook Te Ve 1de,
(11) :37)

AMERSfOORT; 17-VI-1980, 1 ex. in ｳ ｰ ｩ ｾ ｮ ･ Ｌ ･ ｢ bij
schoolgebouwaan de Parelhoenstraat 2, Amersfoort
(Liendert) (L.J. Spier)

AMERSfOORT; 30-VI-1980, 1 ｾ in hal van flatge-
bouw aan de Ringweg Randenbroek(tussenHeili-
genbergerwegen Mozartweg) (L. Boon)

AMERSfOORT; 20-IX-1980, 3 rupsen uit ｪ ｯ ｾ ｧ ･ popu-
lieren geklopt in waterwingebiedtussen Liendert
en Rustenburg(A.W. de Lange & H. Steinmetz)

AVONDPAUWOOG - Smerintusoceliata (LINNAEUS, 1758)PAUWOOGPIJLSTAART,

:. 32 D: 153/154 x 459/460 LEUSDEN; 28-VIII-1979, rupsen verzameld langs
de Kol. v. Rooyenweg (ter hoogte van spoorlijn-
tje), 3 ex. uit Salix ｳ ｾ ･ ｣ Ｎ en 1 ex. uit Malus
spec. (A.W. de Lange & H. Steinmetz)

2. 32 B: 151/152 x 462.5/463 AMERSfOORT; 5-VII-1980, 2 ex. op licht in ｾ ｯ ｳ

Birkhoven bij bosvijver tussen23.00 en 24.00
uur (A.W. de Lange & H. Steinmetz)

KLEIN AVONDROOD - Deilephila porcellus (LINNAEUS, 1758)

1. 32 0: 156/157 x 461/462 AMERSfOORT; VIII-1968, 1 rups gevondenop de
gem. kwekerij Groot Randijk, Heiligenbergerweg
144, Amersfoort (V. v. Laar)

Trekkende soorten:

GESTREEPTE PIJLSTAART - Hyles lineata livornica (ESPER, 1780)

1. 32 H

2. 32 B of 32 0

LUNTEREN, 1943; 1 ex. (LEMPKE, 1972:76)

AMERSfOORT, 1852; 1 ex. (LEMPKE, 1972:77)

OLEANDER PIJLSTAART - Daphnis nerii (LINNAEUS, 1758)

1. 32 A: 145/150 x 466/468

2. 32 B of 32 0

SOESTDIJK, 1762; 1 rups (J.C. Sepp; zie LEMPKE,
1972:73)

AMERSFOORT, 1962; 1 ex. (LEMPKE, 1972:74)
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PADDESTOELVONDSTEN IN DE GELDERSE
VALLEI UIT VROEGER JAREN 4

door J. Wieman (Leusden)

lNLEI0ING

In 1954 ｾ ･ ｲ ､ tijdens de algemeneledenvergaderingvan de Nederlendsemycologische
Vereniging beslotenhet tijdschrift fUNGUS niet meer te gebruiken als contactblad
tussende leden. fUNGUS kreeg tot en met 1958 (opgeheven)een zuiver wetenschappelijke
inhoud. .
Als verenigingsbladging vanaf 1954 fungeren het tijdschrift COOLIA. Uit de tot nu
toe verschebennummers (t/m 1980) is de volgende lijst van paddestoelvondsten
samengesteld.

Oe gatallen tussenhaken hebben de volgende betekenis,b.v:
(7,16/17,1960)= COOLIA deel 7 , bladzijde 16 en 17 , jear ven uitgave 1960.

SOORTENLIJST

ｾｧｾｾｾｾｾＡＡｾ｟ｾｑｾｾｾＡｾ｟ｩｅｾｾｾｬ｟ｾｾＡ

ODE U R Z WAm mET J E

•

- Amersfoort , gev. door Or. E. Kits van
Waveren.
(7,16/17,1960)

- Amersfoort •
Reeds vermeld in Te Velde (19,6,april 1980)
(11,64-72,1965)

- Amersfoort , gav. omstreeks15 sept. 1965
door eerwaardefrater majella.
Twee exemplarenop Pinushout.
(12,39-41,1966)

Determinatieals S. aurantiaca(Cooke) lmai

•

Amersfoort , gev. 13 november I960
Or. E. Kits van Waveren.
Materiaal in Rijksherbarium Leiden.
(13,73,1967)

door

- Amersfoort ?? , september1916 op de
tentoonstellingte Amersfoort.
materiaal in Rijksherbarium Leiden.
(20,18,1977)

Destijds foutief gedeterminearddoor de Consuls der N.m.V. els TRAmETES HlSPI0A 8agl.

ａ ｕ ｾ ｾ ｾ Ａ Ａ ｾ ｾ ｾ ｾ ｾ ｾ ｟ ｦ Ａ ｾ ｾ Ａ ｾ Ａ ｾ ｟ ｩ ｾ Ａ ｅ ｾ ｟ Ａ ｾ ｟ ｅ ｾ ｅ ｾ ｾ ｬ

H. Jahn

•

- Woudenberg , Geerestein, gev. 4 november
1978 door J. Wisman. In wond van een beuk.
UURHOK (32-44) KmHOK (52).
(22,98,1979)

l

Leusden , Oen Treek , 5 aug. 1979 in een
holle beuk door J. Wisman.
UURHOK (32-44) KmHOK (31)
(22,101,1979)

Van beide vondsten ligt materiaal in
Rijksherbarium Leiden.

Determinatieonder de oude naam Tyromyces fissilis (Berk. & Curt.) Donk
Zi. ook Te Velde (18.24.nov. 1979)



Vage/werkgroephet Gooi e.o.

Binnen enkele weken zal het boekje "Vogels in de Eempolders"

verschijnen. hetgeen verslag doet van 6 jaar Eempolder tel I ingen

(1973-1978) door onze Eempolder subgroep.

De uitgave telt 69 blz. A4 formaat en behandelt alle vogelsoorten

die in al die 6 jaar op de 2-wekelijkse tellingen zijn waargenomen.

,er inleiding zijn enkele algemene artikelen opgenomen en er wordt

ook aandacht besteedaan de flora en fauna in di t gebied.

De telresultatenworden apart in tabelvorm weergegeven.

De prijs zal f 10 bedragen (excl. POrto). bij afname van 25 stuks

wordt de pri.js f 7.50.

Bestellingenrichten aan: Mevr. N. van Donkersgoed,K. v.d. Coppellolaan

64a
, 3818 KX AMERSFOORT, tel. 033 - 11498.

•

•
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