
..
t

22

\ "

"',1 •

veld· iologischewerkgroep ｧ ｾ ｬ ､ ･ ｲ ｳ ｾ vallei en eemlan



•

•
te velde22 november J.98J.

Te Velde

een archief voor veldbiologischegegevensuit de GelderseVallei en
het Eemland. '

Uitgave van de VeldbiologischeWerkgroep GelderseVallei en Eemland

Redaktie: Vincent van Laar, Badelochstraat12, 3813 DS Amersfoort,

Willem van Deventer, Grifthorst 10, 3833 GC Leusden.

VeldbiologischeWerkgroep GelderseVallei en Eemland -

Sekretaris-penningmeester:Gerard Dirkse, Trekvogelweg 62G, 3815 LP

Amersfoort.

Girronr. 3118145 t.n.v. VeldbiologischeWerkgroep GelderseVallei en

Eemland te Amersfoórt.
Lidmaatschapf 10,- per jaar. :

INHOUD •

---...1

Werkgroep Ontwik-
keling Eemland

R. Lange

A. Hebing

Redaktie

MEDEDELINGEN

OHSLAG

Weidevogeltellingen in de Eempoldersin 1980•• 1

Zoogdieren in het terrein Ingeborg, Den
Treek (Leusden)•••.•••••••••••••••••.••·.••••• 19

Paddestoelen,in 1979 en 1980 gevonden in
het Schaffelaarsebosbij Barneveld••••••••••• 3?

Veldwaarnemingen 14•••••..••••..•..•.••••.•••39

G.M. Dirkse, Adriaanstraat15, Utrecht, tel.030
-321308 (verhuisd); S. de Hoog, Nassaulaan19,
3743 CA Baarn, tel. 02154-17897(verhuisd); ｾ Ｎ

van Laar, Almenhof 14, 4254 BN Sleeuwijk (ver-
huisd); E. de Waal, 3erliozstraat3c , 3e16 VK
Amersfoort (verhuisd).

Ringslang (Natrix natrix), naar een afbeelding
van Paxton Chadwick (1949).



•

• -1-

WEIDEVOCELTELLINCEN IN DE EEMPOL_
DERS IN 1q8o-------------

door de inzet ｶ ｾ ｮ een ｾ ･ ｬ ｴ ｡ ｬ vrij-
•

leden van de Vooelwerkgroep 'Het

duor Wer'<groep Ontwikkeling Eemland

Inleidina:

Na een stilstand van enige jaren

(laatste inventarisaties1976 en 1977, zie Te Veldp. nr.15) werd door

de werkgroep besloten in het voorjaer van 1980 weer een -bescheiden-

inventarisatip.uit te voeren.

Een en ander werd ｾ ｯ ｧ ･ ｬ ｩ ｪ ｫ gemaakt

willigers, net name ook door enkele

Gooi en ｑ ｭ ｳ ｴ ｲ ･ ｫ ･ ｾ Ｇ Ｎ

Oe keuze van de telgebiedenwerd dit voorjaar vooral ingegeven door

het gapubliceerde'wensplRn' van het Comite "Redt de weidevogels in

Eemland". Oe gekozen telgebiedenvallen derhalve zoveel mogelijk bin-

nen het 'raam' van geno.nd wensplan, ｯ ｾ ｶ ｡ ｴ ｴ ･ ｮ ､ ･ een voorstel om ca.

400 ha. grond in de Ep.mpoldersaan te I<open voor natuurbeschermingen

ongeveereenzelfdeoppervlakte daarocnhee"als vrijwillig door boeren

tegen een vergoedingextensief te beherengebied tot stand te brengen.

Konkreet gaat het daarbij om de volgende deelgebieden:

(zie kaart 1.)

Noordpolder te Veld, de deelgel'ieden12 t/m 15 West, 16 en 13.
Zuidpolder te Veld,het deelgebied7.
Polder Zeldert, de deelgebieden40 en 41.

Bikkerspolder, deelgebied30.

in totaal 898 hectares.

Alle deelgebiedenwerden ook in voorgaandejaren in de inventarisa-

ties opgenomen, hetgeen het vergelijken van de telresultatenover

meerderejaren mogelijk maakte.

llo.....- ｾ
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Tel",ethode:

De gebruikte ｩ ｮ ｶ ･ ｮ ｴ ｡ ｲ ｩ ｳ ｾ ｴ ｩ ･ ｭ ･ ｴ ｨ ｯ ､ ･

bes1:ond i t het meel'dere,.nlen tellen van t"et aanwezigeaëntal broe

paren op llasis van het 'naximale aantal VOCl"ls dat een territorium

verdedigdetijdens de broedtijd,

Mede omwille van de :<ontinuiteit van de tellingen en de onderlinge

vergelijkbaarheidvan de telgeaevensover de jaren =ezien, werden

ook nu weer dezelfde steltliJ!'ersoortengeinver.tariseerd,te weten

scholekster, kiF.!vit, 9rutto, +:llreluur en watersnip. Waar mogelijk

werd tevens gelet op broed!Jevallenvan de kemphaanmenr er '.'ierd om

verstoring te venoijden niet naar nestengezocht.

De telgegevenszijn zoals gebruikelijk weer in tabelvonn verwerkt.

Dit aeldt ook voor meegenomengegevens ｶ ｾ ｮ overige waaraenomenvo-

gelsoorten.

ｅ Ｙ ｾ handicapbij het tellen was ook dit jaar weer dat 'alles' van

de weg af gedaan moest worden. De gronden zelf werden nl. niet be-

treden. Dit betekentdat de gepubliceerdeanntallen broedparenook

werkelijk Ａ Ａ Ａ ｾ Ｚ Ａ ｾ aantallen zj,jn; er wordt tijdens het van de weg

af inventariserenongetwijfeld het nodige gemist.

Resultatenen waarderingen:

De resultatenvan het tellen wer-

den evenals'in voorgaandejaren weer omgerekendnear het aantal

broedparenper soort per 10 ha. Deze cijfers werden weer omgere-

kend met de waarderingsfactorvoor iedere soort, zoals gebruikt

door de NatuurwetenschappelijkeCommissie van de Natuurbescher-

ｾ ｩ ｮ ｧ ｲ ｡ ｡ ､ Ｎ De met de resp. factoren berekendebroedeenhedenwerden

daarop weer getotaliseerden ondergebrachtin de voloende vijf

wearderingsklassen:

'Je I totaal I 1iJ ha. Klasse
0,0 2,0 = I

ｾ
2,1 - 4,0 = II
4,1 - S,D = III
6,1 - 8,0 = IV
meer dan 8,0 = IJ
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Door voor deze waarderingsmethodete blijven kiezen is het

mogelijk na te gaan of de actuele waArde van de gatelde ge-

bieden toe- dan wel afneer1t.

Vervolgens is getracht het populatieverloopte becijferen;

hierbij werd gellruik gemaal't van tellingen ven zowel de

werkgroep als van het Staatsbosbeheer.

Tenslotteworden de weidevogels per soort besprokenen wordt

aandachtgeschonkenaan de waargenomenoverige broedvogels.

8esprekingvan de resultaten:

Dm na te gaan of de actuele

(=jaarlijksfluctuerende)waerde van de onderzochtetelge-

bieden toe- dan wel afgenomen is, is het noodzakelijk de-

ze terreinen jaarlijks te inventariseren.Helaas blijkt

het in de praktijk niet mogelijk alle terreinen ieder jaar

te tellen, hoofdzakelijk door een gebrek aen nenskracht.. .
Echter, een gelukkige omstandigheidｾ ｳ Ｌ dat in de afgelo-

pen decadeafwisselenddoor het 5.8.8. en de W.D.E. geteld

werd, overigens zonder voorafgaandeafsprekendaartoe.

Een door Van Dijk (5.8.8.) uitgevoerdevergelijking tussen

de telresultatenvan het 5.8.8. en de W.D.E. (VI:6) lever-

de opvallend geringe telverschillen op, ondanks het ver-

schil in telmethode. Op basis hiervan durven wij dan ook

de telresultatenvan zowel de W.O.E. als·het 5.8.8. naast

elkaar te zetten en in een vergelijking mee te nemen.



Tebel 1. Resultatenven de weidevogelinventarisatiesvoorjaar 1960

vak soor-: bo 000 8P/10HA f bp./s be/totaal klasse

'2 scholekster 3 60 0,50 1 O,SC

kievit 8 1,J3 1 1,33

grutto 1U 1,66 2 3,32

tureluur 6 1,00 3 3,On

watersnip 1 U,16 5 0,80 8,95 V

,3 scholekster3 sa n,50 1 0,50

kievit 5 : I A:i 1 0,83

grutto <1 0,6':: 2 1,32

tureluur 2 0,33 3 0,66

watersnio 2 0,33 5 1,65 <1,96 UI

1<1 scholekster1 63 0,15 1 0,15

kievit 3 0,4'.' 1 0,<17

grutto 12 1,!'la 2 3,80

tureluur 2 0,J1 3 0,93

watersnip 2 0,31 5 1,55 6,90 IV

15 W scholekster 3 75 0,<10 1 0,<10

kievit 5 0,66 1 0,66

grutto 9 1 Ｂｾｏ 2 2,<10

;ureluur <1 0,53 3 1,59

watersnip 1 G,13 5 0,65 5,70 IU

6 scholekster2 83 0,2<1 1 0,2<1

kievit <1 0,118 1 0,<16

grutto 8 0,96 2 1,92

tureluur 5 :1,60 :; 1,60

watersnip 2 0.2<1 5 1,20 5,64 IU

19 scholekster3 BQ 0,37 1 0,37

kievit 7 0,87 1 0,87

grutto 11 1 1 37 2 2,7<1

tureluur <1 0,50 3 1,50

watersnip 3 0,37 5 1,85 7,33 Ilf

7 scholekster8· 90 0,88 1 0,88,
kievit 16 1,77 1 1 7'7,
grutto 16 1,77 2 3,5<1

tureluur 11 1 , Ｒｾｾ 3 ｾＱＶｦｩ

watersnio 1 0 1 . 5 0.55 10,<10 V

"

•
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Tabel ,. Resultatenven de weidevogelinventarisatiesvoorjaar Ｇ ｾ Ｘ Ｐ

vak soo:",J; bo 1000 SP/10HA f bels be/totaal klasse

c.O scholekster1 111 o,cr:; , O,no

kievit 34 3,OIi 1 3,nt;

grutto ::'4 2,16 2 4,32

tureluur a ':J,36 3 1,08

watersnip 3 0,27 5 1,35 9,90 V

ｾＱ scholekster2 122 .:' 1 15 1 0,16

kievit 18 1,47 1 1,l\.?

grutto 17 1 ,39 2 ［ｾ , 76

tureluur S o,1IC :; 1,20

watersnio 1 0,08 S 0,40 6,01 III

:10 scholekster2 1sa 0,13 1 0,13

kievit 10 0,69 1 0,69

grutto 12 n,77 2 1,sa

tureluur 2 0,13 3 0,39

watersnip 1 0,06 S ＬｾＬＳＰ 3,OS Il

"Dat maaien i'S een heele gewelddaad.Millioen'en en

l1ilJ.ioenen :Jloei- en groeistengelsworden afgesneden,

voordat de vrucht gerijpt is. De geheimstekronkel-

wegen van den kwartelkoning worden blootgelegdeven-

als ontelbarenestenvan leeuweriKen, piepers, kwik-

ｳ ｴ ｡ ｾ ｲ ｴ ｪ ･ ｳ Ｌ patrijzen, grutto's, tureluurs, kemphanen,

kieviten en eenden. Zie de oude vogels in de lucht,

hoe ze an;stig schreeuwendrondfladderenboven ､ ｾ

maaiers ｾ boven de onrneedoogende,ratelenderood-

met-blauwemachine.

Het ergste zijn de jonge vogeltjes er aan toe, die

zich nog niet uit de voeten kunnen maken, of de oude

vogels wier eieren haast uitkomen. De dieren zitten

dan zoo vast op 't nest, dat de vlugge machine of de

snelle zeis ze bereikt, eer det de vrees de moederzorg

overwint en 't eindje is de dood.

Er zal nog wel eens een tijd komen, dat bij het maai-

en aan al deze dingen gedachtwordt "

Jac. P Thysse, in "Zomer", 1907

L _
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Vergelijking van oe vakkan 12, 13, 16 en 19 (Naardpolderte Veld):

v a k be/t.Jtaal Ｑ ｾ Ｗ Ｓ be/tot.19/7 be/tot.1973 beltot. 1961;

12 5,5 8, ｾ ｊ Ｗ 6,1\8 8,95

13 7,32 - 5,31 a,96

16 10,5 11 , 1 7,92 5,6Il

19 10,6 10,9 6,78 7,33

Opvallencl is dat v<ik 12 geen clchteruitga,'gte zier' geeft, in tegen-

dael; het vak val;; voor het seizoen 1!,SO zelfs in de hoogsteklasse,

klasseV. ｾｯｧ･ｬｩｪｫ is eRn oorzaak de relatieve rustige ligging van

het vak ..
Oe overige percelen ｺ ｩ ｪ ｾ in meer af mindere mate in waarde al::,ter-

uitgegaan. Het gunstigstkamt perce"l 19 uit de bus.

Vergelijking van ｶ ｾ ｫ 7 (Zuidpolder te Veld):

vak be/totaal 1973 bel tot. 1976 beltot. 1979 bel';u';. 1980

7 8,5 10,aa 11,29 10,ao

Vak 7 blijft een zeer waardevol terrain. Van waarschijnlijk ｢ ･ ｬ ａ ｮ ｾ

is hierbij dat dit perceel tui ten de ｷ Ｚ ｾ ｴ ･ ｲ ｳ ｴ ｡ ｅ ｜ ｴ ｫ ｵ ｮ ､ ｩ ｧ ･ werken van

19'76 is gehouden. De onder;jrond bestaatvooral uit slap, weinig

gerijpt zeggeveen,hetgeen de hoge concentratiegrutto's kan ver-

klaren Ｈ Ｑ Ｙ Ｗ ｾ Ｚ 35 bp/100 ha, 1980: 17 bp/100 ha). Bron:Vb: 683, naar

Mulder 1972.

Overigens is het terrein ook floristisch van belang, plaatselijk

werd een zeer goede waterkwaliteit gemetenmet hier en daar interes-

santeslootvegetaties.Bron: Flora en vegetatie in de omgevin; van

de ZOlo,erdijk langs de ｅ ｾ Ｍ Ｌ ［ Ｌ W. ::J.E. Te Velde nr. 11.

Vergelijking van tla vakken ao en a'I (Polder Zeldert):

vak be/tottaal 197A beltot. 19/6 bel';ot. 1977· be/tot'79beltot. ' G'J

AO a7,5 Ｘ Ｌ Ｕ ｾ 10,31 - 9,90

A1 33,7 7,15 9,20 a,29 6 01

Vak a1 geeft duidelijk wat minder hoge dichthedendan vak dO te zien,

dit geldt door de jaren heen. Vak aD blijft daarmeeeen zeer goed wei-

devogelgebied.ｈ ｾ ｴ is onduidelijk waarm, het aantal kieviten an gr.Jt-

to's van v;j.:: a1 achterblijft t.O.II. vak ao. Overigens is deze situatie
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eerst ne 1577 gwijzigd. Het is aanbevelenswaarddeze percelen ook

in volgende jaren ｾ ･ blljven inventariseren.

Vergelijking van vak 3'. (8ikkerspolder'):

v a 1< be/totaal 1:nA belcat.' 76 be/tot'77 be/tot'79 be/tot'SO

30 10,6<1 6,3'3 A,87 A,63 3,05

Oe achteruitgangvan dit vak 30 is duidelijk. Vooral de grutto is

in aantal achteruitgegaan,de kievit blijft daarintegenconstant.

Oe teller noemt voor dit perceelmomenteel vooral de 'kern' interes-

sant. Hij wijst bovendien OP de deels raeds :erealiseerdeboerderij-

bouw langs de Gasthuisweg,

Oe hoogsteactuelewaarde bleken in 1980 dus de percelen7, 12 en AD

te hebben. 'Ne willen hier echter nog efClS met nadruk stell,,., dat,

ondanks de verminderdeactuelewaarde, de potentiëlewaarde 'Jan de

overige terreinen zonder meer hoog is. 'Ne mO!Jen niet vergeten dat

het hier nog altijd om de rijkste delen ven de polder gaat. 3ij aan-

gepastbeheer (d.w. z. geen of wei,'ig weri,zaamheder:op het land tijdens

het broedseizoenten einde de voortplRnting zo ongestoordmogelijk te

laten plaatsvinden,laat maaien, geringe veebezettingetc.) zal de

weidevogelstandongetwijfeld een toename te zien geven. Oe Jong (IIrb:

28 e.v.) stelt i'1 dit verband dai; het ze"'! aannemelijk is dat de land-

bouwkundige ontwikkelingen in het graslandbeheereen doorslaggevende

factor zijn bij de achteruitgangｶ ｾ \/eidevogels.Hij noemt dit be-

grijpelijk wanneer men zich realiseertdat in de periode dat ongeveer'

80'/0 ven de eieren uitkomt(mei, begin juni, '<empheenzelfs rund helf

juni) het begin van de ilooiwinning pla'.ltsvindt en nog vroe!Jer de wi:'ning

van kuilgras. Treffend stelt Oe Jong vast dat een moderne graslandex-

ploitatie en een goed broedsuccesvan weidevogelsniet langer te com-

bineren zijn. 8ij de bespl'ekinq van :r. soorten, met name de kemp"aan.

komen we hier nog op ｴ ｾ ｲ ｵ ｧ Ｎ

t
ｾ

•
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Overzicht van hst pooulatievarlaoovan kievit, ｧ ｲ ｵ ｴ ｾ ｯ Ｌ scholekster,

tureluur an watersnir over ｾ ｩ ｶ ｡ ｲ ｳ ｡ taljaren.

Teneinde do i:algegevensrJver da diversf1 jaren ook vergelijkbaar te

maken liet gegevensuit andereweidevogelgebiedenin ons lAnd, wor-

den in het onderstaandede rasp. aantallenweidevogelsgms"rekend

I
I

I

I

I
I

100 hn "in br rloe Q::;;Irp er a.

TA8EL 2. I
Overzicht v.h. ｾ ｯ ｰ ｵ ｬ ｡ ｴ ｩ ･ ｶ ･ ｲ ｬ ｯ ｯ ｰ van kievit, grutto, scholekster,

turelCJur en watersnip in de vakken 3,6,7,12,13,13,,16,19,20,21en

24 van 1973 - 1979 (alle gelegen bewestende Eem), omgerekendin

aantallen ｾ ｲ ｯ ･ ､ ｰ ｡ ｲ ･ ｮ per 100 ha.

(naar tellingerJ van W.O.E. en S.8.8. uit: VI: 13):

Totale oppervlaktevan de geinventaris':erdeterreinen ca. 8117 ha.

1973 1975 1976 1979

k i e v i t 14,52 15,116 23,73 7,91

9 r u t t 0 14,99 21 ,413 ＺＺＧｾＶｴＹＱＮ 18,65
s c h o 1 e k s t e r 2,71 11,118 3,89 3,77
t u r e 1 u u r 3,30 6,13 7,67 11,'72

w a t ers n i p 2,59 4,95 3,30 0,47

TA8EL 3. I
Overzi,:ht v.h. populatieverloopvan kievit, grutto, scholekster,

tureluur en watersnip in de vakken 30,111,1113en 119 van 19711 - 1979

(alle gelegen beoostende Eem), orrgerekendin aantallenbroedparen
per 100 ha.

Totale oppervlaktegeinventariseerdeterreinen ca. 1118 ha.

1974 1975 1976 1979
k i e v i t 311 ,21 9,09 111,11 6,93

9 r u t t 0 47,36 11,72 16,50 13,15

s c i, o 1 e k s t e r 3,58 2,87 3, 11 2,39
t u r e 1 u u r 14,11 4,54 11,30 3, 11
w a i; ersn i p 12,91 2, ti3 2,87 0,117

,

ｾ
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TABEL a.

Gecombineerdoverzicht: (gegev'lrs van teoel 2 en 3 teSArJ1en)

Totale geinventariseerdeoppervlaktec:. 1265 ha.

1973/7c. 1575 1'?76 1979

k i e v i t 21.02 13,.'35 20,55 7,58

g {' u t t: 0 25,69 18,26 23,a7 16,83

s c h o 1 e k s t: e r 3,00 3,95 3,53 3,32

t u r e 1 u u r 6,87 5,61 6,56 a,18

'N a t ersn i p 13,[10 a,18 3,16 0,a7

Ter vergelijking nog een overzicht van de populatiegrootte

var.'l dezelfde soorten betreffentJede vE'kken 7,12,13,1a, 15W,16,19,

30,ao en a1, in totaal ca. 898 tla., cmger&kend in aantallen

broedparenper 100 ha.

TABEL 5.---- 1980

k i e v i t 12,2a

9 r u t t 0 13,69

s c h 0 1 e k s ter 3,11

t u r e 1 u u r 5,01

w t e r s n i p 1,89
.

•
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8esprekingper soort aan de hand van de tabellen 2 t.e.m. 5.

Kie v i t

Het.agrarischgebruik is de laatste jaren voortdurend inten-

siever geworden. Soortenrijkegraslanden,veelal in gebruik

als hooiland (bijv. bij de Eem),maakten plaats voor soorten-

arme graslanden.Ontwatering en invoering van hoog produktie-

ve grassoortenhebben geleid tot vervroeging van de maaidatum.

De cultuurdruk wordt nog vergroot door het zwaarder bemesten

met kunstmesten drijfmest en de hoge beweidingsdruk.

De hoge cultuurdruk heeft een negatieveinvloed OP de weide-

vogelstand.Dit geldt het sterkst voor de zgn. kritische wei-

devogel soorten (kemphaan, watersnip, tureluur etc.) welke

gebondenzijn aan bep. biotopen en grondwaterhoogten,maar ook

voor weidevogelsoortenmet een wet groter aanpassingsvermogen

zoals de kievit.

De cijfers uit de tabellen 4 en 5 geven een duidelijke afname

te zien, vooral wat de laatste teljaren betreft. De broed-

dichtheid van de kievit in de geteldegebieden is niet bijzon-

der hoog; voor 1980 ruim 12 bp. 'per 100 ha. In 19?9 (telling

5.8.8.) zelfs nog lager. Ter vergelijking: In Noord-Holland

bedroeg de gem. broeddichtheidvan de kievit (boven het Noord-

zeekanaal)in 19?9 op uitsluitend graslandruim 20 bp!100 ha.

(11:12).

Tellingen in de komende jaren zullen moeten uitwijzen of hier

sprake is van een.structureleafname. Gevreesd'moetworden van

wel. Niet alleen liggen in ｷ ･ ｩ ､ ･ ｶ ｯ ｧ ･ ｬ ｲ ･ ｳ ･ ｲ ｶ ｡ ｴ ｾ ｮ de broeddicht-

heden ｢ ･ ｬ ｾ ｲ ｩ ｪ ｫ hoger (Zie ·n.m. III:6?, Van Leeuwen over het

populatieverloopin enkeleNoordhollandseresarvaten),maar ook

blijkt de te hoge cultuurdruk een steedsnegatievereinvloed

uit te oefenen op het percentageweidevogelsdatuiteindelijk

jongen voortbrengt. In gebiedenmet een zeer intensief agra-

risch gebruik is gebleken dat minder dan 30 ｾ van het getelde

aantal paren kievit jongen wist groot te brengen (III:65, Fa-

britius). Op dit percentageis vooral de maaidatum van invloed.

In een jaar waarin vroeg gemaaid werd, omstreeks15 tot 25 mei,

\

I
I
I
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bleek eind mei 60 - Ｘｾ ven de oorspronkelijkeweidevogelooou-

latie uit de broedgebiedenverdwenen te zijn.(III:65 e.v.).

Naast de maaidatum is ook de ｢ ･ ｷ ･ ｩ ､ ｩ ｮ ｧ ｳ ､ ｲ ｾ ｫ van belang. Fabri-

tius vond bij eigen onderzoek dat bij een beweidingsdrukvan

10 zwart bonta koeien per hectare Ｘ ｾ VAn de legsels van kievit,

grutto an tureluur door vertr?pping verloren ging (111:66).

Het zal duidelijk zijn dat het percentagevan de broedvogelsmet

jongen door bovengeschetsteomstandighedenen niet nader'genoem-

de factoren van jaar tot jaar zal verschillen.

Eigen onderzoekvan Fabritius wees tevens uit dat bij de kievit

1/3 deel van alle geboren jongen in leven bleef, bij de grutto

ruim de helft en bij de tureluur de helft. Omgerekendbetekent

det per geteld kievitenpaar1 vliegvlug jong,. per gruttopaar

1,43 vliegvlug jong en per tureluurpaar1,33 vliegvlug jong.

Het is waarschijnlijk dat de terugloop van het aantal geinventa-

riszerde kieviten (en andereweidevogelsoorten)mede een gevolg is

van biotoopverandering,hoge cultuurdruk en het daarmeesamenhan-

gende geringe voortplantingssuccas.

G rut t 0

De gem. broeddichtheidvan de grutto in Noord-Holland boven het

Noordzeekanaalbedroeg voor het broedseizoen1979 bijna 16 paar

per 100 ha. grasland. Uit tabel 4 blijkt een voor Eemland verge-

lijkbare broeddichtheidin 1979. Voor 1980 werd een iets geringe-

re. broeddichtheidgenoteerd, .n.l. bijna Ｑ ｾ bp/10o ha.

Voor Frieslandwerden dichthedengenoteerdvan gem. 25 bp/100 ha.

voor laagveengraslanden,teruglopendnaar 18 bp/100 ha grasland

in de kleigebiedenen 10 bp/10o ha. voor de kleigebiedenniet

grenzendaan laagveen(Vb:684).

Ook in Eemland werden en worden de hoogstegrutto dichthedenge-

noteerd in gebiedenmet veen in de ondergrond.(IVa: 17).

De stRnd van de grutto lijkt op het ogenblik wat aan de lage

kantj in alle voorgaandeteljaren was de stand hoger. Niettemin

lijkt de grutto wat betereoverlevingsperspectievente hebben dan

,



•
-13-

de kievit. Enerzijds omdat de moderne graslandexploitatie

in een verhoogdegrasopbrengstresulteert (de grutto prefe-

reert i.t.t. de kievit leng gres), en anderzijds door het

aangehaaldehogere reproduktiecijfer van de grutto.

Duidelijk zal echter zijn dat ook de grutto te lijden heeft

onder de hoge cultuurdruk ten gevolge van het intensieve

agrarischegebruik van diens biotoop.

5 c hol e kst e r

De scholeksteris nooit royaal vertegenwoordigdgeweest in

het Eemland. De aangetroffen=roeddichthedenschommelendoor

de jaren heen tussen de 3 à d broedparenper 100· ha.

De populatiegrootteblijft daarmeeconstant; van een afname

is geen sprake. Dit is waarschijnlijk te danken aan het grote

aanpassingsvermogenvan deze soort. Het vroege maaien lijkt

voor de scholeksterniet ongunstig, omdat daardoorzeer ge-

schikt broedtarreinontstaat (rVa: 19). Bovendien is de soort

weinig gebondenaan ｾ ･ ｮ bepaalde ｢ ｯ ､ ･ ｭ ｳ ｡ ｭ ･ ｮ ｳ ｴ ･ ｾ ｬ ｩ ｮ ｧ en voch-

tigheidsgraad.

T ure 1 u u r

De tureluur vertoont een voorkeur voor natuurlijke zilte gras-

landen. Deze waren in de Eempoldersvoor de tot stand koming

van de Afsluitdijk (1932) in ruime mate voorhanden.Gegevens

over broeddichthedenuit dia periode ontbrekenechter.

Wel spreekt de Avifàuna van Midden-Nederland over gem. ca.

20 par.en per 100 ha. betreffendehet Westelijk Eemgebiedvoor

1950. De avifauna noemt verder dichthedenvoor het Eemland

van 5,5 tot 10,d ｢ ｲ ｯ ･ ､ ｰ ｾ ｲ ･ ｮ per 100 ha. We schrijven dan 1971.

Wanneer we de tabellen bezien, valt op dat de dichthedenbe-

oosten de Eem in 197d beduidendhoger zijn dan bewestende

Eem, maar in de daarop volgende jaren wijzigt de situatie en

is de broeddichtheidb8westsnde Eem zelfs iets hoger dan be-

oosten de Eem. De tabellen d en 5 geven aan dat de broeddicht

I

I

I

I



heid voor het Eemland schommelt tussen4 en 7 broedoaren ｾ ･ ｲ

ｾ ｃ ｏ a. Deze situatie lijkt momenteel vrii stabiel. Vergele-

ken met de situatia in Noordholland-Noordkomt de tureluurstand
er

in het Eemland zelfs niet slecht af; in 1979 noëeerde men daar

een gem. broeddichtheidvan 5 paren per 100 ｾ｡Ｎ In Friesland

ligt de situatie echter gunstiger dan in het Eemlandse;men

noteerdedaar voor de kleigraslandenbroeddichthedenvan 8 tot

9 broedparenP8r 10C ｾ｡Ｎ (Vb:703).

Wat ersnip

De 'Avi fauna van Midden....Nederlandgeeft voor het EE'nlland (1971)

dichthedenvan 5,8 tot 10,1 bp. per 100 ha. Tabel 3 geeft aan

dat alleen in 1974 in het Eemland nog een vergelijkbare broed-

dichtheid wordt aangetroffenen wel voor de terreinen beoosten

de Eem. De jaren daaropvolgendgeven echter helans het beeld te

zien van een enorme teruggang; in 1979 wordt een broeddichtheid

gemetenvan nog slechts0,47 bp. per 10C ha. ofwel bijna 1 bp.

per 200 ha. 1980 geeft een iets beter beeld, maar van een her-

stel is beslist geen sprake.

De hierboven aangetoondeachteruitgangis helaas landelijk.

De Avifauna van Friesland (V:655 e.v.) noemt de watersnip voor

Frieslandnog wel een talrijke broedvogel, maar constateertte-

vens een daling van het aantal broedparen.Voor de kleigraslan-

den wordt een dichtheid van 3 tot 5 bp. per 100 ha,genoemd.De

veengraslandengeven hogere dichtheden te zien..Oe oorzaek van

de achteruitgangwordt door de avifauna gezocht in het verdwij-

nen van de ｢ ｲ ｯ ･ ､ ｢ ｩ ｯ ｴ ｯ ｰ ｾ ｮ ［ vochtige, schaarsbemeste, reliëfrijke

graslandenmaakten plaats voor egale intensief gebruikte gras....

landen.

Ook in Noordholland-Noordwerd in 1979 gemiddeld 1 territorium

op 200 ha. vastgesteld.De beginjaren70 gaven aldaar nog een

broeddichtheidvan gem. 1 territorium op 100 ha. te zien.

Het ziet er resumerendnaar uit dat de achteruitgan;van de wa....

tersnip illustretief ｾ ｳ Ｎ De gevolgen van het veranderdagrarisch

beheer zijn voor deze soort wel heel duidelijk.

•
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K e m p ha:. n

Hoewel er in het voürjaar van 1980 niet ｢ ･ ｷ ｾ ｳ ｴ naar broedende

kemphennetjeswe!"d ui,:gekeken, kon er in de onderzochtetel-

ｶ ｾ ｫ ｫ ･ ｮ ook niet Ｇ ｴ ｯ ･ ｶ ｡ ｬ ｬ ｾ ｧ Ｇ aen broedgevalworden ｾ ｡ ｡ ｲ ｧ ･ ｮ ｯ ｭ ･ ｮ Ｎ

Verwonderlijk is dit niet; in 1979 werden in de door het S.8.8.

onderzochtetalvakl<en slec:hts twee onzekerebroedgevallenge-

ｾ ｩ ｧ ｮ ｡ ｬ ･ ･ ｲ ､ Ｎ Ｈ ｖ ｉ Ｚ Ｖ Ｉ Ｎ In ditzelfde jaar bleek slechts 1 van de

vanoucs bekende iJ".1 tsplaatsenb.ezet, n.l. die bij de Hokke-

waai. Daar werden ｭ ｾ ＼ Ｎ 8 kemphanen gezien, waarvan max. 3 man-

netjes.

Van. 1980 zijn alleen de volgende ｷ ｡ ｡ ｲ ｮ ･ ｭ ｩ ｮ ｾ ･ ｮ binnen gekomen:

In vak 15 West werden op " mei 15 vr:Juwtjes en 2 mannet.iesge-

zien. Aangrenzellc] Len w!?sten van de zonerdijk nog 1 mannetjeen

1 vrouwtje. Eerder, op 13 april, werden in vak 15 Oost 5 henne-

tjes aangetroffen. ｅ ｾ werden ｾ ｳ ･ ｮ ｾ ｲ ｯ ･ ､ ｧ ･ ｶ ｡ ｬ ｬ ･ ｮ gekonstateerd.

Even. ten oosten van vak 7 (tussen zomerdijk en Eem) werden op

13 april 2 kemphennetjeswS.'rgenohuJnalsmede 1 kemphaan.

Oe ':aller van dit vak merkt in zijn verslag nog OP dat de iJelts-

plaats op de zomerdijk niet langer lijkt ta flor8ren.

Het lijkt er op dat de achteruitgangvan ｾ Ｘ kemphaan in het

vanouds aan kamphanen' zear rijke Eemland compleet is.

Het sterk gewijzigd agrarischbeheerheeft overigens landelijk

sterk nive lIerend gewerkt op de kemphanenstand.De avifauna

van Friesland (Vb:735 e.v.) merkt op dat het broedbiotoopvan

de kemphaan (drassig, extensief beheerdGrasland) in Nederland

steedsminder voorkomt. In Noordholland-Noordwerden in 1979

ook slechtskleine aantallenkemphanengeteld (11:18). Hoge

broeddichthedenkonden aldaar slechts in weidevogelreservaten

worden aangetroffen.Ter illustrati&: In het reservaatOost-

zanerveld (5.8.8.), groot 500 ha. , werden in ·1979 69"oroed-

paren" (de kemphaanleeft polygaam) getald. Dat is een broed-

dichtheid van bijna 14 bp/l00ha.

Wij onderschrijven daarom van harte dat wat de Avifauna van

Midden-Nederlancal in 1971 schreef: "Het is te hopen dat men

er in slaagt om vooral in het Eemland tijdig enkele grote ｾ ﾭ

devogelreservatenin te stellen, waar door een goed beheerhet

I
I
j

I

L _



-16-

voortbestaanvan deze interessantesoort in ons gebied kan

worden verzekerd" (pagina 249).

Rekening houdend met vanouds bekendebaltsplaaésenen met het

feit daé de kemphaan erg kampplaatstrouw is, gaat onze voor-

keur -zeker vnor wet deze soort betreft- uit naar aankoop van

de vakken 7 en 24 (tezRmen ca. 12B ha.) en de vakken 11 en

12 (tezamenca. 100 ha.). Bij een ｾ ｵ ｩ ｳ ｴ beheermoet het moge-

lijk zijn de kemphaanals broadvogel voor het Eemland terug
te winnen.

TABEL 6

Gegevensvan waarnemingen van overige broedvogelsin aantal-
len broedparen.

soort/ vak 12 13 14 15W 16 7 40 41 30

wilde eend 5 1 15 9 10 5 >10
zomertaling 1 1
wintertaling 17
bergeend 17
waterhoen 1 2 2-4
meerkoet 4 2-4
slobeend 2 3 <1 1 2-3
krakeend 1?
graspieper 3 1 3 3 3
veldleeuwerik 10 3 5 2 23 9 3
gele kwikstaart 1
rietgors 1
knobbelzwaan 1 1 1 1 .

Opm. Het betreft hier niet-opzettelijkewaarnemingen.Bij in-

tegraal inventariserenzouden de aantallenhoger uitvallen.

Nog enkele opmerkingenn.a.v. tabel 6:

-Op <1 mei werden in vak 14 ca. 50 zwarte sterns in vlucht gezien.

-De waarneming van de krakeend in vak 16 betreft een paartje

krakeendengezien op 22 april in het Z-O deel. In hetzelfde vak

•

. .
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werd 00 dezelfde datum een paartje wintertalino waargenomen.

-In vak 19 werd 1 broedgevalven de slobeendvastgesteld,eind

mei werden 7 pulli waargenomen.Van de volgende soorten werden

eveneenspulli gezien: kievit 4 pulli, grutto 9 pulli, ture-

luur 4 pulli.

-In vak 15 werden exemplarenvan knökeend, zomertaling, kuif-

eend en beroeendgezien. De soorten werden echter niet broe-

dend aangetrof.fen.

-Op 6 april werd in vak 7 een velduil gezien, de teller van

vak 30 ziet vermoedelijk dezelfde uil OP 15 april.

-In vak 41 wordt zowel op 23 als 30 april 1 kemphaengezien,

het betreft echter steedseen ander exemplaar.

-In de vakken 40/41 worden op 23 april tevens 1 tapuit en 3

paapjeswaargenomen.

-De teller van vak 30 trof in de Bikkerspolder in een waai al-

daar 5 pulli van de kuifeend aan. De zomertalinawerd eveneens

met pulli gezien en wel aan de rand van vak 29.

De teller van vak 30 (H.Slijper) maakt in diens verslag nog

een belangwekkendenotitie over de openheid van een landschap.

15 à 20 jaar geleden memoreerthij spijtig ｫ ｾ ｡ ｭ ･ ｮ zelfs Bel-

gen en Engelsenhier de jacht met de valk beoefenen. ｯ ｾ Eem-

polders (" nog steedseen boeiendgebied") hebben ten dien aan-

zien nu niets.meer te bieden: "elke boerderij, bosje, zelfs

prikkeldraadhekis voor de valkerij funest".

Naschrift:

De intensi-vering in de landbouw is aan de Eempoldersniet

voorbij gegaan. De actuele weidevogelwaardevan veel telvak-

ken is in de afgelopen tian teljaren vaak flink afgenomen.•

Met name kemphaanen watersnip staan OP het punt als broedvo-

gel uit het Eemland te verdwijnen. Ook de overige broedvo-

gelsoortenhebben te lijden onder de te hoge cultuurdruk.

Het werd al eerderaangehaald:de ｭ ｯ ､ ･ ｲ ｾ ･ graslandexploitatie

en een goed broedsuccesvan weidevogelszijn niet langer te

combineren. Het gaat daarbij niet op de beschuldigendevin-

ger zonder meer uit te steken naar de boerenstand.Zij zijn

in de eersteplaats het slachtoffer van een falend en geda-

teerd E.E.G. landbouwbeleid.Weidevogelsen boeren hebben
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elkaar nodig:. een te lage cultuurdruk (ofwel het achterwege

blijven van agrarischeveldwerkzaamheden)leidt óók tD. ver-

mindering van he. weidevogelbroedbestend.

Aangezien wij et E.E.G landbouwbeleidniet op korte termijn

zien ｶ ･ ｲ ｡ ｮ ､ ･ ｲ ｾ ｮ Ｌ moet om de weidevogelstandniet helemaal .e

decimeren aan reservaatsvormingwarden gedacht; kostbaar,

maar noodZakelijk. Het is dan aak bijzonder spijtig dat de

land- en natuurwetenschappelijkekwaliteiten van het Eemland

in het vigerendestreekplanwarden ondergewaardeerd,di. ge-

heel tegen de bedoelingenvan de Rijksoverheid in. Het zou

dan aak een goede zaak zijn, wanneer de provinciale bestuur-

deren hun verantwoordelijkhedenzouden gaan inzien, met name

daar alsnog de Relatienotain volle omvang vaar het Eemland
van toepassingte verklaren.

•
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In 1979 en 1980 heeft de afdeling Amersfoort der NederlandseJeugdbondvoor
Natuurstudie(N.J.N.)onderzoekverricht naar het ｶ ｯ ｯ ｲ ｫ ｯ ｾ ･ ｮ van zoogdierenop het
afgeslotenterrein bij het huis "Ingeborg", den Treek, Leusden. De nadruk bij dit
onderzoek lag op het vangen van kleine zoogdierenmet behulp van live-traps.
Behalve door middel van valvangstenwerden gegevensover het voorkomen van zoog-
dieren op het terrein zelf en in de onmiddellijke omgeving van het terrein verkre-
gen door het analyserenvan braakballenvan een paartje Ransuilen, dat op het
terrein broedt, door het doen van veldwaarnemingenen door het voeren van gesprekken
met de bewoner van het huis "Ingeborg",

Het doel van het onderzoekwas drieledig:
I.het verkrijgen van inzicht in de verscheidenheidvan zoogdiersoortenin het

onderzochtegebied;
2.het onderzoekenvan de verhouding, waarin de diverse soorten kleine zoogdieren

voorkomen, in relatie met de vegetatievan het terrein;
3.het laten kennismakenvan de leden van de afdeling Amersfoort der N.J.N. met de

methode van onderzoek en het opdoen van ervaring op inventarisatiegebied.
Nu dit onderzoekverricht is moet gezegd worden dat alle doelstellingenredelijker-
wijs zijn bereikt, terwijl het enthousiasmebij enkele leden is gewekt om door te
gaan met het inventariserenvan gebiedjes.

Ik wil hierbij alle mensen bedanken,die op een of andere W1Jze een kleiner
of groter steentjehebben bijgedragenaan de totstandkomingvan het onderzoek
en het verslag daarvan; in het bijzonder wil ik echter noemen Jan Kerkhoven,
die het manuscript doornam, de heer J.e.Rebergen,met wie ik gesprekkenvoerde
over het gebied en de er voorkomende diersoorten en Vincent van Laar. die ｮ ｵ ｴ ｴ ｩ ｾ ･

adviezen enhulp gaf en die het manuscript doornam.

L _
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Het terrein

Met het terrein ｉ ｮ ｧ ｾ ｢ ｵ ｲ ｧ Ｌ ｺ ｯ ｡ ｊ ｾ het onderzochte ｾ ･ ｢ ｩ ･ ､ ｩ ･ verder zal ｾ ｯ ｲ ､ ･ ｮ genol!md,
worde ｢ ｾ ､ ｯ ･ ｬ ､ het Ｂ ｦ ｾ ･ ｳ ｬ ｯ ｴ ･ ｮ gebied ten OOsten van de Paradijsweg in den Treek,
l:emeente Leusden, bij het huis ｉ ｮ ｾ ･ ｢ ｯ ｴ ｧ (zie ｦ ｩ ｾ Ｎ I en fig. J),

Fig. I-De situering van het
terrein Ingeborg, naar
de Topografischekaart,
schaal 1:25000-blad320

15

Het terrein is eigendom van de maatschappij "Den Treek-HenschotenN. V," te Woudenberg,
de oppervlakte bedraagt ca, 2,4 Ha. en het bestaatvoor een groot deel uit bos en
vochtige stukjes grasland. Een deel was tot 1972 in gebruik als weiland voor koeien,
waarna hee vier jaar opengesteldis geweest voor het publiek. Vanaf 1976 is het
.Jf&esloc:en als natuurreservaat.

Het bos draagt een voedselarmkarakter en bestaatvoornamelijk uit Grove den
(Pinus syZv".qtris) en Ruwe berk (Bet:uZa tJerrucosa); ook staan er Zomereik (Quercus

robU'l") , Ｒ｡｣ｨｴｨ｡ｲｩｾ･ berk (Be.tuZa pubeseens) , Vuilboom (F'!'angula aZnus) en
Amerikaansevogelkers (Prunus serotina).

ｉ Ｉ ｾ op..n stukjes land variëren in vochtigheid en voedselrijkdom. De dominerende
soorten zijn Pitrus (Juncus "fjusus) , Bosrus (Juncus acutifZorus) en Echte witbol
(fioZeua ｚ ｡ ｮ ｡ ｴ ｵ ｾ Ｉ Ｎ Ook is er een s tukj e zure grond met overwegendPij pestrootj e
(I:"Zinil2 caeruZea); langs de slootjes staat plaatselijk veel Riet (P 'tes
comnullis). In het open veld zijn verder o.a. Veldzuring
Ｈ ｒ ｵ ｭ ｾ ］ acetosa) , ｾｵｵｲ Ｈｓｴ･ｚｫＴｾ｡ media), Moerasviooltje
(Viola aZus/,ris) , Hennepnetel (GaZeopsis tetrahit) , Kale
jonker (Cirsium paZustre) , Akkerdistel (Cirsium arvense) ,
Biezeknoppen (Juncuw, ｣ｯｮｧｚｾ･ｲ｡ｴＺｵｳＩ en Waterrus (Juncus arti-
cuZat:us) te vinden. In de Pijpestrootje-vegetatiekwam in 1979
ｮ ｯ ｾ Dopheide (Erica tstraZix) voor, maar dit was in 1980, op
één strllikjc na, verdwenen. Er staan in deze ｶ ･ ｾ ･ ｴ ｡ ｴ ｩ ･ een
paar Geoorde wilgen (SaZi= aurita) ,
De sloten in het terrein zijn in 1980 voor een gedeelteuit-
gediept voor ･ ｾ ｮ betere afvoer van huis Ingeborg en direkte
ｯ ｭ ｧ ･ ｶ ｩ ｮ ｾ Ｎ

Fig.2-Moerasviooltje
( Vio Za pa Zus tris)
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Fig.4-Longworth live-trap

het terrein Ingeborg een oriënterend onder-
zoogdierenmet behulp van 55 live-traps

•

-22-

Werkwijze

ｉ Ｎ ｂ ｒ ａ ａ ｋ ｂ ａ ｌ ｌ ｅ ｎ ａ ｎ ａ ｌ ｙ ｓ ｾ ｓ Ｎ

ｂ ｲ ｾ ｡ ｫ ｢ ｡ ｬ ｬ ･ ｮ zijn de niet verteerde resten van prooidieren ､ ｩ ｾ door roofvogels en
uilt"n worden uicAebraakt. {;edurende de maanden april, mei en juni 1979 werden in
totaal 104 ｢ｲ｡ｾｫ｢ＳＱｬ･ｮ verzameld en geanalyseerd,afkomstig van een paartje Rans-
uilen Ｈ ａ ｾ ｩ ｮ otusJ, dat op het terrein broedt. Het hiermee beoogde doel was niet
om aan de hand van de analysesconclusies te ｴ ｲ ｾ ｫ ｫ ･ ｮ over de kleine zoogdierendie
voorkomen op het terrein: Het is Ilamelijk zo dat de Ransuil bij zijn prooikeuze
voorkeur heeft voor Woelmuizen (Hicrotidae); verder is het zo, dat het jachtgebied
van dit paartje ｒ ｡ ｮ ｳ ｵ ｩ ｬ ［ ｾ  ｢ ･ ｰ ･ ｲ ｫ ｴ is tot het onderzochtegebied. ｬ ｮ ｴ ･ ｾ ･ ｮ ､ ･ ･ ｬ Ｌ de
Ransuilen zullen ook 7-eker voedsel verzamelen in de omli$l;gende bossen en velden.
Toch is het interessallt te zien welke kleine zoogdierende Ransuilen op het terrein
ｲ ｮ ｾ ･ ｢ ｯ ｲ ｧ p.n omgeving kan vinden.
De ｲ･ｳｵｬｴｾｴ･ｮ van de braakballenan31yseszijn te vinden bij het hoofdstuk "Resultaten".

2.VANGSTEN MET LIVE-TRAPS.
Een ｬｩｶ･Ｍｴｲｾｰ is een val om kleine zoogdieren levend te vangen; de door ons gebruikte
live-trnps waren vnn het type "Longworth". Deze val is gemaakt van aluminium, weegt
250 gram en ｢ ･ ｳ ｌ ｾ ｡ ｴ uit twee gedeeltes,die in elkaar kunnen worden geschovenbij
ｯ ｰ ｢ ･ ｲ ｾ ･ ｮ en vervoer. (fet ene gedeelte is een tunnel met een vangscmechanisme,het
tweede ep.n nestruimte. Deze ne5cruimte wordt gevuld met droog hooi en het gewenste
"as. Het hooi is nodig om de kleine zoogdieren,die in verhouding een groot lichaams-
ｯ ｰ ｰ ･ ｲ ｶ ｬ ｾ ｫ hebben en dus veel warmte verliezen, voor te storke afkoeling te behoedan.
Mee deze val kunnen alle kleine zoogdierenmet een gewicht van 1,5 tot 60 gram gevan-
gen worden (zie fig.4).

(a)Live-erap onderzoek in 1979.
Van In tOt en met 20 oktober 1979 is er op

zoek verricilc naar het voorkomen van kleine
van het type' Longworth (zie (ig.4), $l;eleend
van ､ ｾ Zoo$l;dierenwékgroep(Z.W.G.) van de
N.J.N. en van het Akademisch Ziekenhuis te
Utrecht.Het aas, dat bij dit onderzoekwerd
gebruikt, bestond uit een ｭ ｾ ｮ ｧ ｳ ･ ｬ ｶ ｾ ｮ pinda-
kaas, havermout en .pekzwoerd; dergelijk aas
is onbeperkt 110udb"ar. Met dit gemenRdeaas
zijn Tnsekteneters(Insectivora), Woelmuizen
(Micrntirl"e) en Ware muizen (Muridae) te van-
lten in een verhoudinjt die waarschijnlijk 1I0ed
overeenstemt met de ｶ ･ ｲ ｨ ｯ ｵ ､ ｩ ｮ ｾ waarmee ze in
het onderzochtebiotoop voorkomen (HOEKSTRA,
VAN DER STRAETEN ｾ VAN l.AAR, .1977).
Oe vallen werden opgesteld in zg. traplines,
d.w.z. rijen vallen die op een afstand van 5
meter uiteen in zoveel mogelijk verschillende
vegetatiesstonden npAesteld. Het zodanig
werken met traplines kan informatie ｾ ･ ｶ ･ ｮ

over de eventuele voorkeur van kleine ｺ ｯ ｯ ｾ ﾭ

dieren vo.. r een bepaaldevegetatie (SOUTHERN, 1964). Er werden in totaal 6 traplines
0p$l;esteld (d e ｦｩｾＮＩＩＮ Gedurendede eerstevier dagen van het onderzoekwerden de
vnllen om de drie uur gecontroleerd.De ｾ･ｶ｡ｮｒ･ｮ dieren werden gemerkc door het weg-
knippen v;'n een klein plukje dekhaar met behulp van een scherp schaartjeen vervolgens
vrijAelatclI. ｦ Ｉ ｾ hieraf) ｶ ｯ ｬ ｾ ･ ｮ ､ ･ periode, waarin niC!t meer werd gemerkt, was te kort
Gm conclusies te kunnen trekken uit de aantallen teruggevangen dieren. De methode van
onderzoek in 1979 w"s vooral bedoeld om een indicatie over de verscheidenheidvan
ｫ ｬ ･ ｩ ｮ ｾ zonndieren ce verkrijgt!n en Ilm ervoring op te doen ml!t het live-erap onderzoek.
In 1980 is het onderzoekdnn ook voclrtgezet, op een uitgebreider plan en met een wat
gewijzigde opzet. De resultaten van de ｶ ｡ ｬ ｶ Ｎ Ｇ ｮ ｬ ｩ ｴ ｳ ｣ ｾ ｮ in 1979 staan bij "Resultaten ll

•
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Tabel I-Over,-",ht l1ve-trul' controles ln 1980
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Ij

(b)Live-trap underzoek in 1980.
Van 2 tot ｾ ｮ met la oktober 1980, een met de periode van onderzoek in 1979 vergelijk-

bare periode, werden opnieuw met behulp van Longworth live-traps kleine zoogdieren
gevangenop het terrein Ingeborg. Er stondenditmaal 76 live-traps tot onze beschikking,
wederom geleend van de Z.W.G. en van het A.Z.U .• De vallen werden dit keer niet in
traplines opgesteld,maar in zg. kwadranten (rechthoeken).Aanvankelijk werd een kwadrant
van 6 x 6 vallen in het bos ｯ ｰ ｾ ･ ｳ ｴ ･ ｬ ､ aan weerszijdenvan en in een droge greppel en een
kwadrant van 4 x 9 vallen in het open veld tot aan de sloot; vier vallen stonden in de
Pijpestrootje-vegetatie(zie fig.3). De onderlinge afstand van de vallen werd zo veel
ｭ ｯ ｾ ･ ｬ ｩ ｪ ｫ op 5 meter ｾ ･ ｨ ｯ ｵ ､ ･ ｮ en bij het plaatsen,dat op 2 oktober geschiedde,werd
ｾ ｯ ･ ､ op de ｡ ｡ ｮ ｷ ･ ｺ ｩ ｾ ｨ ･ ｩ ､ van holletjes en looppaadjesvan kleine zoogdierengelet.
De vallen werden gevuld met hooi en aas dat, net als vorig jaar gemengd, bestond uit
pindakaas,havermout, vet <pek, spekzwoerden wat droog gemengd knaagdierenvoer.
Daarna werden de vallen op "safe" gezet, hetgeenwil zeggen dat de dieren vrij in en
uit konden lopen (het zg. prebaiten). Dit is nodie, omdat andersde resultatenvan de
eerstedag(en) van het onderzoekonbetrouwbaarzijn (HOEKSTRA, VAN DER STRAETEN & VAN
I.AAR, 1977). Op 4 oktober om 1.00 uur werden de vallen op "scherp" gezet, d.w.z. dat
de dieren die naar binnen Aingen ｧ ･ ｶ ｡ ｮ ｾ ･ ｮ werden doordat het deurtje dichtsloeg. Om
4.15 uur vond de eerste controle plaats. Er waren in totaal 27 controles; de eerste
16 controles worden in het vervolg "periode I" genoemd, de controles 17 t/m 27 "periode
n". Zie voor het controlesrhematabel I. Tijdens alle controles.werd een vaste loop-

rouc.e aangehouden om
de tijd tussen twee
controles voor elke val
gelijk te houden. Om bij
de nachtelijke controles
genoeg licht te hebben
werd gebruik gemaakt van
een sterke lamp (Petro-
max). Toch duurden de
nachtelijke controles
gemiddeld een half uur
langer dan de controles
die overdag plaatsvonden.
Tijdens periode 1 werden
alle gevangen zoogdieren
gewogen en gemerkt, een
enkele ontsnappingdaar-
gelaten. Het wegen ge-
schiedde in een plastic
zakje van bekend gewicht
met behulp van twee veer-
balansjesvan het merk
Pesela, één met een weeg-
bereik van 0 tot JO gram
en één met een weegbereik
van 0 tot 100 gram.
Voor het merken werd
evenals in 1979 een
scherp schaartjegebruikt,
waarmee een klein plukje
dekhaarwerd weggeknipt.
Er werd op zes verschil-
lende plaatsengemerkt
(7-ie fig.5).

rij(.5-Merk-
plaatsen in 1980



Gedurendehet hele onderzoekwerden nauwkeurig ｾ ･ ｮ ｯ ｴ ･ ･ ｲ ､ Ｚ

-het concrêlenummer;
-de begintijd en de begintemperatuurvan de controle (en evt. weersbijzonderheden);
-de soortnaam van het gevangen kleine zoogdier; -het valnummer;
-de plaats van het aangebrachtemerk (bij terugvangstvan een gemerkt dier werd een

andere codering gebruikt);
-het gewicht van het dier (op de halve gram nauwkeurig; weegiout • O,S resp, 1,0 gram);
-soms: het geslacht van het dier (is niet systematischgedaan; hi;r is veel ervaring

voor nodig; soms is sectie vereist en dan moet het'dier dood zijn of gedood worden):
-eventuele bijzonderheden als vlekken, strepen, beten, wonden, overlijden, scherpe

demarcatie:ijn, etcecera;
-eindtijd en eindtemperatuurvan de controle.
"The keepingof accurate aná [uH recorás is every bit as important as undertaking

the e=periments ｴ ｨ ･ ｭ ｳ ･ ｾ ｶ ･ ｳ Ｂ (DELAtlY, 1974).
Toen na 7 controles bleek dat er in het "boskwadrant" en in de vallen in de ?ijpestroocje'
vegetatienog, geen kleine zoogdierengevangen'.aren, zijn de desbetreffende40 'vallen
verplaatst. Hidden op het veld werden 18 vallen (2 x 9) aan de westkant van het "open
veldkwadrant" bijgeplaatst. De overige 22 vallen werden aan de overkant van de sloot
(gerekend vanaf het open veld) in het riet en aan de bosrand geplaatst (zie fig.3)
Het onderzoekis verder ongewijzigd gebleven. '

Na periode I werd een prebait-periodevan 28 uur ingelast om de zoogdierenwat '?t
'rustl te laten komen en om de gevangen exemplaren te laten mengen met de nog niet ge'/an-
gen exemplaren. In periode 11 werd niet meer gemerkt, maar nog wel gewogen,

Twee maanden na het onderzoek werd begonnen met het uitwerken van de resultaten.
Vanwege het grote .antal vangsten"(420)was dit veel werk en moest het systematisch
worden aangepakt. De gegevenswerden (per soort) gerubriceerdmet als hoofdgegeven het
gewicht, waarbij een tolerantie van 0,5 en soms 1,0 gram toelaatbaarwerd geacht. Het
controlenummer,het valnummer, het merk, evt. het geslachten bijzonderhedenvan elke
vangst werden in vangstvolgorde(dus chronologisch) ingevoerd in de juiste kolom. zodat
vrij goed kon worden bepaald of en waar een bepaald dier eerder werd gevangen.
Daarna werden alle gerubriceerdegegevenszodanig opgeteld, dat (per soort) kon worden
vastgesteld:-hoeveel dieren er van een bepaald gewicht tijdens periode I gevangenwer-
-hoeveel er daarvan in periode I werden teruggevangenen hoeveel keer; den;
-hoeveel er in periode 11 werden teruggevangenen hoeveel keer;
-hoeveel "nieuwe" zoogdierener 'tijdens periode II werden gevangen;
-hoeveel er daarvan werden teruggevangenen hoeveel keer (dit was wat moeilijker

omdat deze exemplarenniet gemerkt waren);
-het totaal aantal vangsten tijdens periode I. 11 en het totaal van deze perioden;
-het totaal aantal gevangen individuën (totaal aantal vangstenminus totaal aantal

terugvangsten).Zo ontstondende tabellen 4, 5, 6 en 7.
De bedoeling van dit alles was te trachten om aan de hand van de zg. Lincoln-index tot
een grove populatieschattingvan de kleine zoogdieren in het vangstgebiedte komen.
Dé grootte van de populatie (N) is volgens deze methode bij benaderinggelijk aan het
aantal tijdens periode I gemerkte en vrijgelaten dieren (XI)' vermenigvuldigd met het
totaal aantal tijdens periode 11 gevangenexemplaren.(x2), gedeeld door het aantal
gemékte exemplarendaarvan (y); N-x

l
,x2/y.

Bij gebruikmakingvan deze formule worden drie zaken aangenomen:
I.er is gedurendehet onderzoekgeen verandering in de populatïe door migratie, sterfte

of geboorte;
2.alle exemplarenvan de populatie hebben een gelijke vangstkans;
3.de·gemerktedieren verdelen zich gelijkmatig onder de niet gemerkte dieren en laten

zich niet moeilijker of gemakkelijker vangen dan de niet gemerkte dieren (DELANY,
1974; SOUTHERN,1964).
Zie voor de resultatenvan het live-trap onderzoek in 1980 bij "Resultaten".

3.VELDWAARNEMINGEN EN GESPREKKEN.
Gedurendede periodes waarin het onderzoekheeft plaatsgevondenZlJn waarnemingenvan
zoogdierenverricht en genoteerd,evenals van roofvogels en uilen (mogelijke predatoren
van kleine zoogdieren) en van andere diersoorten. Dit is niet alleen op het terrein
Ingeborg zelf gedaan,maarook in de onmiddellijke omgeving. Verder werden gegevens
over de genoemdediersoortenverkregen door het voeren van gesprekkenmet de ｨ ･ ｾ ｲ J.C.
Rebergen, bewoner van het huis Ingeborg. Resultaten: zie hieronder.



-25-

Resultaten

I.BRAAKBALLENANALYSES (zie eabel 2).
Er werden 104 braakballen met een totaal ｧ ｾ ｾ ｩ ｣ ｨ ｴ van 116 gram, afkomstig van een
paarejeRansuilen (Asio otusJ, dae op hee eerrein broede, verzameld in april,mei en
juni 1979. Deze braakballen (zie fig.6) werden geanalyseerdmee behulp van een braa.
ballenhandleiding(VAN DER STRAETEN, 1978).

S OOR T Aaneal exemplaren:

Spitsmuis (501'e: spee.J 1

Dwergspits!Duis (501'e::: minutusJ I

Bosspitsmuis (501'e::: eÏ. araneusJ I

Rosse woelmuis (Clethrionomys gZa1'eolusJI 2
I

Woelmuis (Mie1'otus spee.J I 10

Veldmuis (Microtus arvalisJ 21

Aardmuis (Mie1'otus ag1'estisJ 13

Bosmuis (ApodemussyZvaticusJ 5

Huismuis (Mus museulusJ I-- +

TOT A A L 55

Verder: 2 vogels en 12 kevers.

Fig.6-Braakbal Rans
uil (Asio ｯ ｾ ｳ ｊ

Tabel 2-Analyses braakballenpaartje Ransuil (Asio otusJ

2. VANGSTEN MET LIVE-TRAPS.,

(a)Resuleaeen live-era? onderzoek 1979(zie eabel 3).
Hee gem1ddeld perceneagevan de vallen dat bezet was ongeveervijf procent.

De gevangenkleine zoogdierenworden opgegevenper ｶ ｡ ｮ ｾ ｴ ｰ ｬ ｡ ｡ ･ ｳ (zie fig.3).

Vangstplaats S OOR T Aantal exemplaren:
-._----- ...__ .

1
Bosspitsmuis (501'e::: eÏ. araneusJ 5
Bosmuis (ApodemussylvatieusJ 7

2 Bosmuis (ApodemussylvatieusJ 27

3 Rosse woelmuis (Clethrionorrrys glareolusJ I

Bosmuis Ｈ ａ ｰ ｾ ､ ･ ｭ ｵ ｳ sylvatieusJ 10

4 Bosmuis (ApodemussylvaticusJ 3

5
Bosspitsmuis (501'8::: cf. tll'C7!2 usJ 2

Bosmuis (ApodemussylvatieusJ 10

Bosspitsmuis (501'e::: cf. araneusJ 4

I
6 Rosse woelmuis (ClethrionomysglareolusJ 1

Bosmuis (ApodemussylvaticusJ 2
•

T 0 T A A L Bosspitsmuis(501'ex cf. a1'aneusJ 11
Rosse woelmuis (ClethrionomysglareoZusJ 2
Bosmuis (Apodemussylvatieus! 59 •

ｾ

L.... 72

Tabel Ｓ ｾ ｖ ｡ ｮ ｧ ｳ ･ ｯ ｶ ･ ｲ ｺ ｬ ｣ ｨ ｴ llve-trap onderzoek 1979
I
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(b)Resultatenlbe-trap onderzoek 1980 (zie fig. 11).
Eerst zullen, in willekeurige volgorde, wat algemene zaken behandeldworder., die op-

vielen tijdens het onderzoek in 1980.
-Tijdens periode I waren gemiddeld 12,1 % van de vallen bezet, tijdens periode 11 32,6 %;

het gemiddeldevan het hele onderzoek in 1980 ｾ ｡ ｳ 20,5 ;.
-Sommige kleine zoogdieren lieten zich bij elke controle vangen, andere vertoondeneen of

ander "vangstricme" (b.v. één op de drie controles), weer andere dieren lieten zich
met onregelmatigetussenpozenvangen.

-Gedurendehet hele onderzoekbleek regelmatig dat dieren die al eens in een bepaalde
val gevangenwaren "uicveken" naar een naburige val als de val al bezet was; het zou
echter ook kunnen zijn dat een dier op zijn "pad" toevallig in een andere dan zijn
"vertrouwde" val terecht was gekomen.

-Het is een enkele keer voorgekomendat een dier tijdens een controle twee maal gevangen
werd, d.w.z. dat het dier direkt na vrijlating weer een val opzocht (die nog niet
gecontroleerdwas). .

-Enkele terugvangstrekords:één Aardmuis werd negen maal gevangen; twee Bosspitsmuizen
werden elk elf maal gevangen.

-Het is twee keer voorgekomen dat er twee Aardmuizen in één val zaten; de enige verkla-
ring hiervoor is dat ze tegelijk of vlak achter elkaar de val binnengingen.

-Er werden (hele) jonge dieren gevangenen ook oude exemplaren; de jonge exemplaren
lieten zich bij de Aardmuis onderscheidendoor hun gewicht, de oude exemplaren lieten
zich bij de Bosspitsmuisonderscheidendoor kale plekken op de staart.

-Sommige dieren waren in de rui; vooral bij de Bosspitsmuiswas dit goed waar te nemen,
omdat'de·lichte ruivlekken afstakenbij de donkerderevacht.

-Er werden drachtige wijfjes gevangenvan drie soorten kleine zoogdieren, te weten Bos-
spitsmuis, Aardmuis en Bosmuis; bij enkele dieren was de bevalling nabij.

-Er is vrijwillig zwemmen vastgesteldin het geval van een Dwergspitsmuis.
-Er zijn enkele kleine zoogdieren in de val of tijdens de controle overleden. Hiervoor

zijn vier mogelijke oorzaken te noemen:
(a) ouderdom: twee overledendieren waren mank en leken oud;
(b) koude: een klein zoogdier heeft relatief een groot lichaams0ePervlaken verliest

vee1 warmte;
(c) shock: dit is niet zeker;
(d) 'onoordeelkundigbeetpakken: kleine zoogdieren zijn teer, inwendige organen kunnen

gemakkelijk beschadigdworden.
-Iets over het gedrag:deAardmuizen waren vaak vrij tam en liepen rustig over je arm

heen en weer; de Spitsmuizenwaren nerveuzer, een enkele Bosspitsmuispeuzelde
in de emmer waarin de vallen geleegd werden rondlopendeoorwurmen op; de Bosmuizen
waren als enige in staat om uit de emmer te springen.

Verder zullen de resultatenvan het live-trap onderzoekin 1980 per soort behandeldworde,

Dwergspitsmuis (Sorex minutus',
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., .... '" ., ....
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., c ., >'" '"

., c ., ., .... '"
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., u " C Ｎｾ o Ｎｾ c ･ｯﾷｾ

Ｎｾ c Q. Ｎ ｾ ........ ..... ... ..... Ｎｾ ..... Co Ｎｾ ......ｾ ..... .. ..... Ｎｾ ..
:I Ol ..... Ol Ol C ..... '" Ol ..... Ol '" " ..... .,

'" - .,.,
'" Ol u C Ol ., Ol u C u C '" u C '"
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'" Q. '" C '" Co00 u " C ., u u u " C .,

ｾＮｾ u " C ., u u u u ., u
C " '" u 0 on C " '" u C " '" u 0 on C C 0 u " C

'"
.,

'" on u '"
.,

'" on " '"
.,

" on u ,0(U 'M U on ... ｾ
Ol " '" '" "3,5 3 1 1 4 2 3 1 4 8 4

4,0 3 2 2 5 1 I 1 6 3
5,0 I 1 2 3 I 3 I
div 1 1 1 1

TOT 7 3 3 10 3 4 2 I 2 8 I 18" 9- - - -
'ontsnapte exx. "overdag 4, 's nachts 14.

Tabel 4-VangstoverzichtDwergspitsmuis (Sorex minutus) in 1980
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Opmerkingen:
I.Eénmaal is vr1J-

willig Z'Jemmen
vastgesteld.

2.Het overledenex.
van 5,0 gram was
mank en leek oud.

3.Het gemiddeldege-
wicht was:

3,9 ! O,S gram.
4.Het toepassenvan

de formule voor
populatiegrootte-
schatting heeft
geen zin omdat
het aantal gevan-
gen exemplaren
van deze soort te
gering was.

ｾ
U

ｾＸｘｘＮ- gevangen in periode I
Ol
u
c rn exx. gevangenin periode II
'""'4

E:'
oexx. gevangenin periode I en

2 ｾ t:: teruggevangenin periode II
ｾ

0 ｾｨ rrn ｾ
I' 3,5 4,0 5,0 div! gewicht (gram) lontsnapte exx.

Gewicht Dwergspitsmuis (Sorex minutus) 1n 1980

Bosspitsmuis(Sorex cf. araneus)
Opmerkingen:

I.Er werden exemplarenmet een duidelijk scherpedemarcatielijngevangen.
2.Het is (nog) niet bekend welk "type" (A of B) gevangenwerd, daarom is overal Bosspits-

muis als Sorex sC. araneus vermeld.
3.Er werden exemplarenmet duidelijke ruivlekken gevangen.
4.0e Bosspitsmuiswas in periode I het meest gevangenkleine zoogdier.
5.Het ｧ ･ ｭ ｩ ､ ､ ｾ ､ ･ gewicht was: 8,7 + 1,0 gram.
6.Populatiegrootte-schatting:N ＮＭＴＱＮＨＲｾ［ＱＸＩ • \05.

Omdat bleek dat eenmaal gevangenexemplarende vallen vaak bezet hielden, is deze
schatting te laag en kwamen er zeker meer exemplarenop het onderzochteterrein voor
(SOUTHERN, 1964).

Rosse woelmuis rCLethrionomysgLareolus). Werd in 1979 twee maal gevangen, in 1980 niet.

Veldmuis (Microtus arvalis). Werd in 1980 één keer gevangen,gewicht 3) gram.

Aardmuis (Microtus agrestis}(zie tabel Ｖ ｾ

Opmerkingen:
1.0e Aardmuis werd in 1980 in grote aantallengevangen i.t.t. in 1979, toen er geen

Aardmuizen gevangenwerden{zie verder pag.15).
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TOT. 41 17

tontsnapte exx.

exx. gevangen in periode I en
teruggevangenin periode 11

exx. gevangenin periode 11

I
I

I
I
I

I

I
I
I

I
IITabel 5-Vangstover-
I zicht Bosspits-
I muis (Sorez cf.
I araneus)in 1980

I
3
8
7

12
16
8
6
I
1

6

69
=

169"

: I, Ｓｾ I
23

I 34
. 30

I I Ｒｾ I
I
I
6

5

I
3

15
9

15
23
14 I

4
1
I
I

87

1
1

la

13

gevangen in periode I

I
I
4

7

92.

I
1
2
2
5

10
2
2
I
I
1

28

ｾ exx.

mJ

o

2
13
6
9
3

12
1

46

1
4
3
4
I
4
I

18

3
17
14
19
7

13
4

82

I
I I
9

12
1
7

41

"overdal! 77. 's nachts

1
4
3
4
1
4

5

2

ｾ I

!I

..
ｾＱＵ

10

....
'"u
C..
'"

6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0
11,5
12,5
div:

5 ;::; ｾ ｾ
%- ｾＭ

ｾ ｾ/:
ｾ ｾｾ ;[ ｾ %ｾ ｾ% % ｾ ｾ Fig. -Gewicht Bos-

[\TI ｾｬ % ｾ l ｾ l rm
spitsmuis (Sorez

0 ｾ % ｾ cf. araneus) in
6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 '9,5 10,0 11 ,5 12,5 div. ' 1980

gewicht (gumiJ 'o!ltsnapt"e e=.

ｾ ｾ exx. gevanr;ea in ,et'iode'I..
..-

ｾ exx. gevangenin periode'II
'"u
C

'"'" 2

oｾＭＺＭＡＡｊＺｌＭＧＺＢＢ
12,5 14,5 16 20,0 25,0

gewicht (gram)
div.

'ontsnapteexx.

Fig. -Gewicht Bosmuis (Apodemus
syZvaticus) in 1980

N.B.Tabel 6 zie pag.15; fig.14.erL·
tabel 7 zie pag.16.
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- I I - I I ｾ I:J+:: ｾＮＮ IOpmerkillren Aard-ｬ ｾ Ｂ Ｌ Ｂ Ｂ jooool Q;- ..... jcol-l X :;." .... -

ｉ
ｾＧＢＧｉＺＢＧＧＢＧｉｾ ｾｉＭｬ ｾＭｬｾＢ ｑｊｾ ｃＺｾ cu ..... /mU1S (vervolg van
ｾ ｾ C QJ OJI-I Ct) cu C cu I> tJ!c ｬ ｾ cu c: + Ipag.IJ):
>-0 l'lJ"O I-l >-0 cu-ol Ｍ ｯ ｬ ｾ Ｋ "'0 CJ
G) 0 :> 0 I QJ QJ 0 :> 0 ,- 0 'J I:: .0_ I::'", - 12. In periode 11 'Jer-
:10.-4 100·... I 3: cu 00''''' 00·_ I ｾＮＭ <U 10-1... ....
00 '"' =' \-4 ='"0 ｾ w =' \-4 ｾＮＮＮ _ u 1.1 I den er meer Aard-
='CJ :"QJIQJO :::;1111 "'OJ,CI1I '-'cu CCJ >::.1
l-I 0.. I OJ C. ...4',.,j ... Q., CJ a. co c.. QJ "'C ｾ c.. OJ "'0 I muizen gevangen
cu u c: 1.1 cu u co :> 0 co 00 0
u c: c: QJ ｾ C c: c: 0'.-4 C ..... I dan in periode I

-; c: ｾＮＮＮＮＮ -;..... -;.; c. ｾ Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ -;'..-1 -;';'- 1-1 _ . ..-f ｾ ｾ en was Aardmuis

ｾ ｾ ｾ x ｾ ｾ I ｾＮｓ ｾ x ｾ ｾ ｾ ｾ ｾ ｾ Iｾ ｾ ｾ 0. het meest gevan-
oen ex tdU,CO cx CU.l-J oU cc ou cuc
:.ol «I QJ «I en n:I ca OJ Ct) ｾ u cn l'tI..... u cn C'O --I gen kleine zoog-

'" '" '"

I

""'"'C

'" Ol>""o-.-'" ...u Ol
C "-

'"" c.-

c I
Ol '"'I' '"'"" ""C QJ C ｾ
ftJ "I:J Ct) \j
:> 0 :> 0
QJ''''' 00'-;

ｾ Ｎ Ｎ Ｎ " ...
ｾｃｊ \.10)
1-10. euc.
" uu C

!
Ê 1.5'" ....... >:

"" "Ol
ｾ Ol""
u 0

.;::;. _.-
u "' ....,.-j u QJ ._ _ .....

:J;c:c.- ｾ

QJCU '" Ut:
ｃ ｏ ｾ UXCQJ

C)( ｾ u
Ct) QJ «I cn

'"9,0 I 1 1 2 J ! J I dier .

hl-i0'-"C;0it---:I+--t--...,Ir---,-I-+--i-'--r-..+-,---t-..--,,..',-.__',--..,1,---+-,1---1J.Op 9 0 k tober om
I 1, U 1I! I 1 1 I 2, 2 1 I 7 .30 uur ....erden
J2,51 2' 2 ,2 2 op het open veld
)J,OI I 2 I 2 ) 1 2 2 drie dode juvenie-
IJ,5 I 1 I ' I ,,1

1

1: le exemplarenbij
14,0 I 1 I I I I elkaar gevonden;

14,5 2 I 2 1 11 1 I: j'. 162 42 il ge....icht resp. 6,0
15,0 2 2 4 I 2 1 8 14 6,5 en 6,5 gram.
16,0 1 1 I I I Dit zijn jongen,
16,5 I I I I 2 .1 2 1 die hun nest voor'
17,0 4 3 7 11 1.1 1 4 tijdig verlieten.
17,5 4 3 9 13 13 4 Mogelijk ....erdde
18,0 I 2 2 2 2 moeder vaak gevan'
18,5 3 1 1 4 4 3 gen. De jongen
19,0 1 I I 1 2 2 kunnen zijn dood-
19,5 1 1 I I gevroren of zijn
200 2 2 8 10 1 1 I 11 2 versleeptdoor eet
20:5 I I 1 I roofdier.
2 J ,0 3 1 I I 4 4 J 4. Van 39 exemplaren
21,5 1 1 1 1 werd het geslacht
22,0 ｾ 2 I : 3 J bepaald; 17 ....aren
22,5 1 1 5 6 6 1 a', 22 ....aren9·
23,5 2 2 6 8 8 2 5. Het gemiddeldege'
24,0 I I 1 2 I 7 1 ) 2 10 12 2 wicht bedroeg:
25 0 5 I 2 7 7 5 24,1 + 7,3 gram.

1'2"'6"',"'0:+---:2+--+---+-"'2-+--+---+-3=-+--2:--1--4::--'+--7:-1+---:-1-+-'9=--+--:5;-'" 6. Popu1ätiegro0 tte-

27 0 1 1 1 3 1 4 5 2 schatting:
, 70+9

27,5 2 1 5 7 7 2 N • )). (-9-) •
28,0 I I J 3 6 9 1 10 4 -290.

ｾ ｾ Ｚ ｾ ｾ I I ｾ ｾＺ ｾ ｾ ｾ ｾ 7.De Aardmuizen wer·
29,5 I 1 2 3 3 2 den bijna allemaa
30,0 2 2 I 2 I in de 54 vallen i,
30,5 I 1910 I I I 11 I hetopenveldg!,-
31,0 3 3 1 1 I I .1 3 6 4 vangen. Deze val-
JI,5 ) I 1 1 1 2 I len besloegeneen
32 5 ) 1 2 1 1 3 4 3 opperviaktevan
33:0 2 I I 3 1 6 6 9 2 1000 m •

3'4 , 0 3 I I 4 4 3
34,5 I 1 I 1
J5,O 2 J 3 5 5 1
J6,0 1 I I I 2 2
37,0 1 1 2 3 1 2 2 5 1
38,0 1 I 1 I
39 0 1 I 1 I

-4 222" 103

div: , 1 3 J 1 4 4
ＺＺＧ［ＧｾｾｾＭＭＫＭｯｯｯｯｦＭＢ［ＢＧｲＭＭＫＭＭＫＭＢＺＧＫＭＫＭＫＢＢ［Ｋｾｾ］ｾＭＢ［ＢＢ
TOT. 331 7/ 22 55 2. 26 _70 30 71 1671

'ontsnapteexx. "overdag 94, 's nachts 128.

Tabel 6-VangstoverzichtAardmuis (Microtus agrestisJ in 1980
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""" -...
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ｾ 20
ca
ca

, .

J5
ｾ exx. gevangenin periode I

rn exx. gevangen in periode II

0-
exx. gevangenin periode I en
teruggevangenin periode II

10

,

,
5 ,

, ,,
ｾ , ,
ｾ , ,

0 h h ｾ h h §h ｾ

5,0- t 0,5 15,5 20,525,51JO,'3.5,,5 div. (ontsnapteexx.
10,0: 15:0· 20:0 Ｒ Ｕ Ｚ Ｐ Ｓ Ｐ ｾ Ｐ 35";040,0 ｧ ･ ｶ ｩ ｣ ｾ ｬ ｬ ｫ ｬ ｡ ｳ ｳ ･ (gram)

Bosmuis (Apodemus s Zvatic:usJ (zie tabel 7, fig. la en fig.15),

c: I c: c: 1 " ｉｾ
ｾ ...." 00 .... " .... .... " .... .... 00 .... " 00+00 .... I .... c: 00 .... I .... " 00 .... 1 .... c: .... " .... c .... " .......... c c: 00 .. .. c 00 " c 00 ca ..... ca

S .... ca " c: .. >." ca .. c: " ...... ca " c: '" > .. 5 > " c: +ca >." ca." 0 >." ca." .... >." ca." ." + ." "... . ... " 0 > 0 ....... '" 0 > 0
ｾ

.. 0 > 0 ... 0 ." ... 0 ......00 " 00·... 00·... ca ... 00 .... 00·... .. 00·... 00·... ...... "' .... ca .... "ｾ " " 00 ... ｾ ... '" '" 00 ... ｾ ... ｾＮＢ 00 ... ｾ ... '" ... .-; '" ... Ol ""." ｾ " ... " c: c.. ｾ " ... " .. 0 ｾ " ... " c: Ol ... .. c " >."
'" 0 ... c.. " c.. ca ... c.. '" c.. Ｎｾ Ｎｾ ... c.. Ol c.. ca .. "." ca c.. " 0
,<: ... .... " '" ca c: " '" c: ... '" '" ca > 0 ca 00 ....
" Ol ... '" c: c: .... '" c: c " '" c: c c: 0·... c: ....... '" " .... ....... ... .... ....... ... c.. .... ....... ....... ... ... .... ... ":> c: c.. ... ca ca c: ... ca ca ... ca ca ... " Ol .. c..
" .. Ol '" c: Ol " Ol '" c: '" c: ca '" c: ca c: .. c.. ca c: '"00 Ol '" " c " '" '" '" " c " c .... '" " c: " '" " '" '" " <: "c: " Ol '" 0 '" c: " .. '" Ol c: " Ol '" o '" c: " 0 '" Ol ....

Ol " Ol '" '" Ol .. .. .. Ol Ol '" .. '" ...... .. .... ... '" Olca Ol ca ca
12,5 I I I 2 2 1
14,5 1 I 2 3 3 I
16,0 I 1 1 I
20,0 2 2 2 2
25,0 I 1 I I

div! 1 1 I I

TOT. 2 0 0 2 0 0 5 2 3 8 0 10" 7- - - -
'ontsnapteexx. III S morgens I , ' s avonds 2, ' s nachts 7.

Fig. -Gewicht Aard-
muis (Microt:us
agrestisJ in 1980

N.B.Fig. 15 zie pag.14.

Tabel 7-Vangstover-
zicht Bosmuis
(Apodemus syZva-
tic:us J in 1980

Opmerkingen:I.DeBosmuis werd in 1980 minder gevangendan in 1979 (zie tabel 3).
2.Het gemiddelde gewicht was: 18,0 +4,5 gram.
3.Populatiegrootte-schattingniet zinvol wegens te weinig vangsten.

L :..-- ·_ -
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'Konijn (Oryctola-
auniculusJgus

ｂ ｵ ｮ ｺ ｩ ｮ ｾ ｾ ｴ ｯ ｲ ｩ ｵ ｳ putoriusJ

, -komt voor op het ter-
mei 1980 gejongd (monde-

Wezel (Mustela
nivalisJ

Ｓ Ｎ ｖ ｅ ｌ ｄ ｗ ａ ａ ｒ ｎ ｅ ｍ ｉ ｎ ｇ ｅ ｾ EN ｇｅｓｐｒｅｋｋｅｾＮ

De volgende zoogdierenzijn op het terrein Ingeborr, en onmiddellijke omgeving waargenomen
in 1979 en 1980:
I.Westelijke egel (Er';ncceu8 europaeus)-enkelemalen op het terrein waargenomen,zowel in

1979 als in 1980.
Ｒ Ｎ ｾ (Talpa europaea)-erzijn molshopenwaargenomen.
3.Konijn (Ordctolagus cuniculus) -regelmatig op ter-

rein Ingeborg en omgeving waargenomen;er zijn holen gevonden.
Ｔ Ｎ ｾ (Lepus capensis)-regelmatigwaargenomenop terrein Inge-

borg en in de omgeving.
5.Eekhoorn Ｈ ｓ ｣ ｩ ｵ ｲ ｾ ｳ vuLgarisJ-regelmatigwaargenomenop het ter-

rein, waar ze ook nestelen, en in de omgeving.
6.Woelrat (Arvicola terrestrisi-hiervanzijn hoogstwaarschijnlijki

uitwerpselengevonden langs de sloten in het gebied.
7.Huismuis (Mus musculusJ-komtin de omgeving van huis Ingeborg

en huizen in de omgeving voor.
8.Wezel Ｈ ｾ ｾ ｳ ｴ ･ ｬ ｡ nivalis) -in 1979 en in 1980 elk

ｾ ｾ ｮ ｭ ｡ ｡ ｬ waargenomen op minder dan 1 km. ten noorden van hee
terrein.

9.Bunzing (PUtorius putoriusi
rein en heeft daar waarschijnlijk in
linge mededelingJ.C.REBER-
GEN). In het voorjaar'van
1980 zijn één kip en alle
kuikens bij het huis wegge-
roofd, waarschijnlijk door
de bunzing (de Vos (Vulpes
vulpesJ neemt meestal alles
mee). De Bunzing is in 1979
waargenomen op het terrein.

10.Yos (Vulpes vulpesl-er zwerven al jaren één of meer
vossen op en in de omgeving van het terrein rond. In 1977 Zijn in totaal 17 kippen en
jonge fazanten bij huis Ingeborgweggeroofd(in één keer), waarschijnlijk door een vos
(mondelingemededelingJ.C.REBERGEN). In de omgeving worden elk jaar kippen, fazanten
en kuikens weggeroofd. De Vos is eind 1980 waarschijnlijk door enkele leden van afde-
ling Amersfoort van de N.J.N. in de omgeving waargenomen.

11.Ree (Capreolus capreolusJ -is in Ｍ ｾ ｾ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ ｾ Ｌ Ｍ Ｌ Ｍ Ｌ Ｌ Ｍ Ｍ ］ Ｍ ｾ ｾ Ｍ -----'--4
1979 en 1980 op het terrein en in de omge-
ving waargenomen.Uit een gesprekmet J.C.
Rebergenblijkt dat de reeën 's winters ge-
voederd worden en elke dag vanuit het huis
gezien worden. Naarmatehet kouder is komen
de reeën frequenter en in grotere getale
het terrein op, tot maximaal 8 exemplaren.
Eén reegeit heeft de afgelopendrie jaar
steedséén reekalf geworpen, één elk jaar
een tweeling. Eén jong heeft last van Lever-
bot (Fasciola hepaticaJ gehad in de winter
van 1978 op 1979. Er bevindt zich onder de
reeën soms een reebok. I 1979 zijn regel-
matig loop- en wroetsporenen uitwerpselen
van de Ree in het gebied gevonden.

Ree (Capreolus capreolusJ

APPENDIX: WAARNEMINGEN VAN ANDERE DIERSOORTEN.
A.Roofvogels en uilen:

I.Buizerd (Buteo buteo)-broedtal jaren op het terrein in het bos ten noordoostenvan
de hoogzit'; er zijn plukplaatsenvan de Buizerd gevonden in dat bos met plukresten
van de Houtduif (Columba palumbusJ; de Buizerd is ook vaak in de omgeving gezien.

2.Havik (Accipiter gentilisJ-vloog tijdens het onderzoek in 1980 over het gebied.

3.Sperwer (Accipiter nisusJ-1 ex. in 1980 op l,S km ten N.O. van het terrein gezien.

•
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4.Torenvalk Ｈ ｆ ｡ ｾ ｣ ｯ ｴ ｩ ｮ ｮ ｵ ｮ ｣ ｵ ｾ ｵ ｳ Ｉ Ｍ ｩ ｮ 1979 en 1980 waargenomen1n het gebied en de omgeving.
S. Ransuil (Asio otus) -er

broedt al jaren een paartje in het
bos ten oosten van de hoogzit. Kier-
van zijn in 1979 braakballenverza-
meld en geanalyseerd(zie tabel 2).

6.Bosuil (Stri= a.uca)-in 1979 en in
1980 waargenomen(geluid). Er zijn
eind 1979 2 dode exemplaren in de
onmiddellijke omgeving gevonden.

B.ANDERE VOGELS (niet volledig):
I.Blauwe reiger (Ardea cinerea),
2.Knobbelzwaan(Cygnus oZor)'
3.Fazant (Phasianus ｾ ｯ ｾ ｣ ｨ ｩ ｣ ｵ ｳ Ｉ
4.Waterhoen Ｈ ｇ ｡ ｾ ｾ ｩ ｮ ｵ ｚ ｡ ｣ ｨ ｾ ｯ ｲ ｯ ｰ ｵ ｳ Ｉ Ｇ

S.Koutduif (Columba palumbus)
6.Koekoek (Cuculus canorus)
7.Grote bonte specht (Dendrocopusmajor
8.Kleine bonte specht (Dendrocopus

minor)
9.Wüte kwikstaart (Motaci2la alba alba} ,

10.Vlaamsegaai (Garrulus glandarius)
I I .Ekster (Pica pica)
12.Kauw (Corvus monedula)
13.Roek (Corvus frugilegusi
Ｑ Ｔ Ｎ ｚ ｷ ｡ ｾ ｴ ･ kraai (Corvus corone)
IS.Winterkoning Ｈ ｔ ｲ ｯ ｧ ｾ ｯ ､ ｹ ｴ ･ ｳ ｴ ｲ ｯ ｧ ｾ ｯ ､ ｹ ｴ ･ ｳ Ｉ

16.Kleine karekiet (Acrocephalusscirpaceus)
17.Spotvogel (HippoZais icterina) ,
18.Tuinfluiter (Sylvia borin}
19.Zwartkop (Sylvia atricapilla)
20.Fitis (PhyZloscopustrochilus)
21.Tjiftjaf (Phylloscopuscollybita)
22.Goudhaantje(Regulus reguZus)
23. Bonte vliegenvanger (Ficedula hypoZeuca),
24.Gekraagderoodstaart (Phoenicurusphoenicurus)
2S.Roodborst(Erithacus rubecuZa)
26.Merel (Turdus merula)
27.Zanglijster (Turdus philomeZos)
28.Grote lijster (Turdus .viscivorus)
29.Kramsvogel (Turdus pilaris) ,
30.Matkopmees(Parus montanus)
31.Kuifmees (Parus cristatus)
32.Pimpelmees(Parus caeruZeus)
33.Zwarte mees (Parus ater)
34.Koolmees (Parus major}
3S.Staartmees(AegithaZoscandatus)
36.Boomklever (Sitta europaea)
37.Boomkruiper (Certhia brachydactyZa)
38.vink (Pringilla coelebs)
39.Goudvink "tPyrrhula pyrrhula)
40.Groenling (Chloris chZoris)' Kleine bonte specht
4J.Putter (Carduelis cardueZis)

N.B.De soortenmet' zijn in de onmiddellijke omgeving
waargenomen,de overige soorten in het gebied zelf.

C-REPTIELEN EN AMFIBIEEN:
J.R1ngslang ｉ ｎ ｡ ｴ ｲ ｾ natri=)-I exemplaarvan ca.0,7Sm. waargenomenin juli 1980 (monde-

linge mededellngJ.C.REBERGEN)
2.Gewone pad (Bufo bufo)-i exemplaar tijdens het onderzoek in 1980 aan de bosrand gezien.
3.Groene kikker (Rana esculentqcomoZez)-enkeleexemplaren in de slootjes ｷ ｡ ｡ ｲ ｧ ･ ｮ ｯ ｭ ･ ｾ Ｎ
4.Bruine kikker (Rana ｴ･ｭｰｯｲｾ｡ＩＭｩｨ de slootjes waargenomen.

L -
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Conclusies
ａ ｬ ｾ ･ ｭ ･ ･ ｮ Ｎ Het onderzochte gebied is gevarieerd en heeft een rijke fauna en avifauna. Het
voorkomen van 15 soorten zoogdieren kon worden vastgesteld,terwij 2 soorten, de Wezel
(MUstela niualis) en de Vos (Vulpes uulpes) in de onmiddellijke omgeving zijn waargenomen;
het is waarschijnlijk dat ook deze 2 soorten zich af en toe op het terrein bevinden.
Verder zijn enkele leuke soorten vogels en een reptiel waargenomen,alsmededrie soorten
amfibieën. Een en ander is waarschijnlijk te danken aan de gevarieerdheidvan het gebied
(voedselarm/voedselrijk)ｾ ･ ｣ ｯ ｭ ｢ ｩ ｮ ･ ･ ｲ ､ met het feit dat het terrein afgesloten is voor het
publiek, hetgeenaanzienlijk meer rust kan verschaffendan opengesteld.gebieden in de
omgeving.

Kleine zoogdieren.
Van de ilosspÎtsmuis (Sorex cr. aranells) werden in 1979 11 exemplarengevangen, in 1980
69, een aanzienlijke toename. Mogelijke oorzaken: -betere plaatsing van de vallen (tech-
niek); -plaatsingvan de vallen in voedselrijker terrein. De populatiegroottebedroeg in
het vangstgebiedin 1980 op zijn minst 105 exemplaren (zie blz. 13).
De Dwergspitsmuis (Sorex minutus) werd in 1979 niet ｧ ･ ｶ ｡ ｮ ｾ ･ ｮ en in 1980 werden er 9 exem-
plaren gevangen. Mogelijke oorzaken: zie Bosspitsmuis.Het· percentageDwergspitsmuizen
van de gevangenSpitsmuizenkwam uitstekendovereenmet de literatuur: 9 van de 78 • 12 7.
(Lit. 10-16% in open veld: SOUTHERN, 1964; CROWCROFT, 1957). De biotoop van de vangsr-
plaatsenvan de Spitsmuizenwas normaal, hun gemiddeld gewicht was precies de literatuur-
waarde. Ze waren 's nachts iets aktiever dan overdag.
De Rosse woelmuis (Cëthrionomysglareolus) werd in 1979 twee keer gevangen, in 1980 niet.
Mogelijke oorzaak: verdringing door de Aardmuis (Microtus agrestis). Dit gaat echter niet
op voor het bos, waar de Aardmuis niet gevangen is en in 1979 wel een Rosse woelmuis. Het
exemplaardat in het open veld gevangenwerd, kon daar mogelijk doorgedrongenzijn door-
dat daar weinig Aardmuizen voorkwamen; ook kan dit dier met een Aardmuis verwisseld zijn.
De Veldmuis (Microtus arualis) werd alleen in 1980 één keer gevangen. Mogelijke oorzaken:
-verdringing door het grote aantal Aardmuizen, voor welke dieren het terrein geschikter is
-verwisselingmet de Aardmuis, hoewel het dier duidelijk gladder en korter behaardwas dan
de Aardmuis normaal pleegt te zijn; bovendien waren de oren zeer weinig behaard.

De Aardmuis (Microtus agrestis) werd in 1979 niet gevangen (evt. lex., zie Rosse woelmuis
en in 1980 was het het meest gevangenkleine zoogdier (103 exemplaren). Mogelijke oorzaken
-betere plaatsingvan de vallen (techniek); -de vallen werden in 1979 nauwelijks in het
voedselrijke terrein geplaatst, in 1980 wel; -1980 was een"goed jaar" voor de Aardmuis,
zodat er een plaag kon ontstaan (mondelinge mededelingV.VAN LAAR). Het viel op dat

in periode 11 het aantal Aardmuizen veel groter was dan in periode I. Mogelijke oorzaak:
-er werden in periode 11 veel meer juveniele exemplarengevangendan in periode I; deze
zijn er gedurendehet onderzoek"bijgekomen". Het gemiddelde gewicht was hierdoor enig-

zins aan de lage kant. Er was een grote spreiding in de gewichten. Uit een populaciegroot-
te-schattingblijkt dat het

2
aantal Aardmuizen in het vangstgebiedin 1980 uitzonderlijk

groot is (ca. 290 op 1000 m ).Het terrein was kennelijk uitermate geschikt voor de Aard-
muis. De aktiviteit was 's nachts iets groter dan overdag.
De Bosmuis {Apodemussylvaticus} was in 1979 het meest gevangenkleine zoogdier (59 van de
72 • 82 7.) in 1980 was dit allerminst het geval (7 van de 189 .·4 %). Mogelijke oorzaak:
in 1980 stonden er weinig vallen op de plaatsen,waar in 1979 veel Bosmuizen gevangenwer-
den. De Bosmuis werd vooral 's nachts gevangen, een enkele keer 's avonds of 's morgens.

In 1979 werden er drie soorten kleine zoogdierengevangen (totaal 72 exemplaren) en was
het gemidrleld percentagevallen dat bezet was vrij laag (5 %). In 1980 werden er vijf
(misschienvier, zie Veldmuis) soorten kleine zoogdieren in de live-traps gevangen Ｈ ｴ ｯ ｴ ｡ ｾ ｬ

189 exemplaren). Een optelling levert een totale populatiegrootte-schattingop van op zijn
minst 400 kleine zoogdierenop een oppervlaktevan 1250 m2, hetgeenerg veel is. Het ge-
middeld percentagevallen dat bezet was, was vrij hoog: 20,5 % (in periode 11 zelfs 32,6 %
Het stuk bos waar niets gevangenwerd was mogelijk te voedselarm.
De gegevensvan dit onderzoeken die van een onderzoek in een reservaatop 5 km. afstand,
wat betreft de voorkeur van kleine zoogdieren voor een bepaalde vegetatie, stemmen met el-
kaar overeen (VAN LAAR & BERENDSE, 1973).
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PADDESTOELSOORTEN, IN 1979 EN 1980 GE_

VONDEN IN HET SCHAFFELAARSE BOS BIJ

BARNEVELD -------------
door A. Hebing ( Barneveld)

INLEIDING.
Bijgaande lijst is een overzicht van de in 1979 en 1980 gevonden
paddestoelsoorten in het Schaffelaarsebos.De nomenclatuuris volgens
de in 1980 uitgegevenvoorlopige streeplijst van de Nederlandse
Mycologische Vereniging.

o = Uur- en kilometerhok (32-36-35) = kilometercoördinaat(462/169)
X = "" " (32-36-45) = " " (462/169)
oof X = herbariummateriaalbewaard.

Van onderstaandesoorten is geen materiaal bewaard.

SOORTENLlJST.

1. Agaricus silvaticus
2. Aleuria aurantia
3. Amanita muscaria
4. " fulva
5. " exce1sa
6. " rubescens
7. Armi 11 arie11a me11ea s.1.
8. Ascocorynesarcoides
9. Bjerkanderaadusta

la. " fumosa
11. Boletus edulis
12. " felleus.
13. Bulgaria inquinans
14. Calocera viscosa
15. 11 cornea
16. Calycella citrina
17. Cantharellus cibarius
18. Chondrostereumpurpureum
19. Ciboria batschiana
20. Claviceps purpurea
21. Clavulina cristata
22. Cl i tocybe vi becina
23. Collybia dryophila
24. "butyracea
25. "maculata
26. "peronata
27. "tuberosa
28. "cookei
29. "ci rrhata
30. Coprinus comatus
31. "atramentarius
32. "mi caceus
33. Crepidotus variabilis
34. Cystodermaamianthinums.l.
35. Dacrymycesstillatus
36. Daesaleaquercina
37. Exidia plana
38. Fistulina hepatica
39. Flammulina velutipes s.l.
40. Ganodermaapplanatum

o - Schubbigeboschampignon
X - Oranje bekerzwam

o - Vliegenzwam
o X Roodbruineslanke amaniet
o Grauwe amaniet
oX Parelamaniet
o X - Honingzwam
o X - Paarseknoopzwam
o X - Grijze gaatjeszwam
o Rookzwam

X - Eekhoorntjesbrood
o Bittere boleet

X - Zwarte knoopzwam
o X - Kleverig koraalzwammetje
o X Gele hoorntje

X - Geel schijfzwammetje
X - Hanekam

o X - Paarsekorstzwam
o - Eikelbekertje

X - Moederkoren
X - Witte koraalzwam

o X - Gestreeptetrechterzwam
o X - Eikebladzwammetje
oX - Botercollybia
o Roestvlekkenzwam
o X - Scherpecollybia
o X - Purper-knolcollybia

X
X

oX - Geschubdeinktzwam
X kale inktzwam

o X - Glimmerinktzwam
o X - Wit oorzwammetje

X - Okergele korrel hoed
o X - Oranje dropzwam
o X - Doolhofzwam
o - Zwarte trilzwam
o Biefstukzwam
o X - Fluweelpootje
oX - Platte tonderzwam . .



41. Gymnopilus penetrans
42. " spectabilis
43. Heterobasidionannosum
44. Hygrophoropsisaurantiaca
45. Hymenochaetarubiginosa
46. Hypholoma capnoides
47. " fasciculare
48. " sublateritium
49. Hypoxylon ｾｵ｢ｩｧｩｮｯｳｵｭ

50. Inonotus radiatus
51. " cuticularis
52. Kuehneromycesmutabilis
53. Laccaria amethystina
54. " .laccatas.l.
55. Lactarius glyciosmus
56. " Chrysorrheus
57. " rufus
58. " subdulcis
59. " quietus
60. " blennius
61. " necator
62. Lenzites betulina
63. Lepista inversa
64. " nebularis
65. " nuda
66. Lycoperdon perlatum
67. Marasmius epiphyllus
68. " rameaI i s
69. " androsaceus
70. " rotuIa
71. " oreades
72. Meripilus giganteus
73. Merulius tremellosus
74. Mutinus caninus
75. Mycena galericulata
76. "inclinata
77. "galopus
78. "haematopus
79. "sanguinoIenta
80. "epipterygia
81. "metata
82. Nectria cinnabarina
83. Neobulgaria pura
84. Omphalina fibula
85. " swartzii
86. Oudemansiellamucida
87. " radicata
88. " pI atyphylla
89. Panellus stipticus
90. "mitis
91. "serotinus
92. Panus tigrinus
93. Paxillus involutus
94. Peziza badia
95. "vesiculosa
96. Phallus impudicus
97. Phlebia radiata
98. Pholiota flammens
99. " squarrosa

100. "aurivella
101. "astragalina
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o X - Dennevlamhoed
o Prachtvlamhoed

X - Dennemoorder
o X - Valse hanekam

X - Roestkleurigeborstelzwam
X - Dennezwavelkop

o X - Gewone zwavelkop
o X Rode zwavelkop
o X - Roestbruin kogelzwammetje

X - Elzeweerschijnzwam
o - Vlakke boomzwam
o X - Kleine bundelzwam
oX - Rodekoolzwam
o X Fopzwam
o - Kokosmelkzwam
o X Zwavelmelkzwam
o X Rossigemelkzwam
o X Bitterzoetemelkzwam
o X Kaneelkleurigemelkzwam
o Grijsgroenemelkzwam
o X Zwartgroenemelkzwam
o X - Fopelfenbankje
o - Roodbruine trechterzwam

X NeveI zwam
X Paarseschijnridder

o - Parelstuifzwam
oX - Dwergtaailing

X Takjestaailing
X Paardehaartaailing
X Wieltje

o Weidekringzwam
oX - Reuzenzwam
o X Spekzwoerdzwam
oX - Kleine stinkzwam
o X - Helmmycena
o Fraaisteelmycena
oX Melksteelmycena
o Grote bloedsteelmycena
o X Kleine bloedsteelmycena
o X Graskleefsteelmycena
o X Dennemycena
o X - Meniezwammetje
oX - Rosse knoopzwam
o X - Oranjegeel trechtertje
o X - Paarsharttrechtertje
o X - Porseleinzwam
o Beukwortelzwam
o X Breedplaatstreephoed
o - Scherpeschelpzwam

X Denneschelpzwam
o - Groene schelpzwam
oX - Tijgerhoutzwam
oX - Gewone krul zoom

X - Bruine bekerzwam
X - Vroege bekerzwam

o X - Grote stinkzwam
o X - Oranje aderzwam

X - Goudgele bundelzwam
o Schubbigebundelzwam
o X Goudvliesbundelzwam
o X Goudvinkzwam
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102. Piptoporus betu1inus o X - Berkezwam
103. Pleurotusostreatus o X - Oesterzwam
104. Pluteus atricapilus o X - Hertezwam
105. Polyporus brumalis o X - Winterhoutzwam
106. " varius 0 Waaierbuisjeszwam
107. Psathyrel1acandol1eana o X - Bleke franjehoed
108. " hydrophi1a o X - Witstee1franjehoed
109. Pseudohydnumgelatinosum X - Stekeltrilzwam
1l0. Pycnoporuscinnabarinus 0 - Vermiljoenhoutzwam
11I. Russu1adelica X - Witte russula
112. " nigricans o X Grofplaatrussu1a
113. " densifolia X Fijnplaatrussu1a
114. " ochroleuca o X Geelwitte russula
115. " cyanoxantha o X Regenboogrussula
116. " parazurea
117. " atropurpurea o X Zwartpurperenrussula
118. " emetica s.l. o X Braakrussula
119. Rutstroemiafirma X - Kelkjesbekerzwam
120. Schizophyl1umcommune o X - Waaiertje
12l. Schizoporaparadoxa o X - Witte tandzwam
122. Sclerodermacitrinum o X - Aardappelbovist
123. Scutel1inia scutel1ata o X - Wimperzwam
124. Sc1erotinia tuberosa X - Anemonebekerzwam
125. Spongiporusstipticus o X - Bittere kaaszwam
126. " caesi us 0 B1 auwe ka'aszwam
127. Stereumhirsutum 0 X - Gele korstzwam
128. " rugosum 0 Gerimpelde korstzwam
129. " sanguino1entum X Denneb10edzwam
130. Strophariasemig10bata X - K1eefsteel-stropharia
13l. " aeruginosas.l. o X Kopergroenzwam
132. " squamosa 0 Geschubdestropharia
133. Suil1us bovinus 0 - Koei bo1eet
134. " variegatus 0 Fijnschubbigeboleet
135. The1ephoraterrestris X - Franjezwam
136. Trametesgibbosa o X - Witte bultzwam
137. " versico1or o X El fenbankje
138. " hirsuta 0 Ruig elfenbankje
139. Treme11amesenterica 0 X - Gele tril zwam
140. Trichaptum abietinus X - Paarsedennezwam
14l. Tricho1omopsisruti1ans o X - Koningsmantel
142. Ustu1ina deusta o X - Korsthoutskoolzwam
143. Xerocomus chrysenteron o X - Roodsteligefluweelboleet
144. " badius o X - Kastanjeboleet
145. " parasiticus X - Kostgangerboleet
146. Xylaria hypoxylon oX - Geweizwam
147. " po1ymorpha o X - Houtknotszwam

A. Hebing.
Reigerstraat2,
3772 AW BARNEVELD.

. .
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"Heidemij Nederland in advies aan b en w iloevelaken"

"Vee vergrijpt zich steedsmeer aan slagenland"chap"

Uit: AmersfoortseCourant, 94 (247): 15 - 20 ok"ober Ｑ Ｙ ｾ Ｑ

HOEVELAKEN - Om te
voorkomen dat het voor
Hoevelakt:D toch wel ,keD-
merkende slaceDlandschap
DOe ｶ･ｲ､･ｾ achteruit (aat
moeter zo snel mogelijk iD'
fegrepenworden.De slageD
(eJzen.siD(els, bomenrijeD
eD elzenmet bomeD)moeteD
vooral tereDhet vee wordeD
beschermd.

Dit scIarijft de Heidemij Neder-
laad DV 11I _ adnes&lUI bet re-
__tu. nll HoenlaltelL
DaartD wordt __eer fUeCl1
clat eeD l1erceüJ1<sla(aIlaDcbebap
DOC .,.oorkoml ia bet ｈ ｯ ･ Ｎ ･ ｬ ｡ ｫ ｾ
Veell, beçeDad 1100r l1e v_wal·'t
Hoenl_eG l1e ｌ｡｡ｬ＼ｷｾ ｾ･ﾭ

｟ｴ･ｰ･ｄｳｾ Het pat.....schat-
UDC om clertIcl1l1lsenl1 vi_te
meterop 315_taft.

De hoeveelheidbeplantingIn l1e
oostelijkeheutvan het veen Is naar
schatt1nlr 80 procent van de
oorap:ookeUjke, In de westelijke
heut bedraagt dit percentagenog
maarveertig tot '1lltlg. Hoewel een
aantalslagengoed onderhoudenIs.
verkerenveleandeft'l1momentee.lin
een cIeeolate toes_cI. Z\l zijn de
laatlte tien Jaar (oC 1anger) nlet on·
detllouden. De beplantingen zijn
lllnk beschadigddoor bet vee. Deze
olDlC!lreYen toestandgeldtook voor
de er1beplantlngen.wuronderveel
boomgaarden.

In bet Ilebled. gelegen ｾ ｮ de

Veenwal en de bebouwdekom. ko-
men ook nog slagen voor. De
oorllprookeUjkehoeveelheidbeplan-
tingen is deelsIn de bebouwdekom
opgenomen. maar ook ､ ｾ ｬ ｳ door de
bebouwmgverdwenen.

Het gebied ten zuiden van bet
dorp Ivan de ZUJvenngsin.stallat1e
tot klein Middelaarl bevateveneens
enkeleslagen.Maar deiezijn als zo-
danlg nauweUjks meer als zodarug
te herkennen.Oe slagen vannen
blereenonderdeelvande bebouwde
kom. ,

In het. oveotgensop eigen InlUa·
UeC uitgebrachteadviesaanb en w,
ｾ de HeidemiJ dat de alra.stertn·
gen in yeef gevallen ongeveer ｾ ｮ
halve met..- verder van de beplan·
tlngen moetwordengeut.Ook ver-
dienthet aanbevelingde alra.sterin·
gen zo'n dertig centimeterhogerte
makendan gebruikelijk. en de oude
alra.steringenuit hethoutvande ｾ
plantingente velW\jderen.Alleen op
die manierkan voorkomenworden
datde slagenbinnende kortste ke-
ren aannOR Ilr'Otere beschadigingen
door het vee ten ondergaan.

Geze1rd wordt verderdat veel van
de aanwezige el2enhalthout.slagen
moeten worden aJgeutoC gedund,
en dat de bomenIn de slngwls all...
maai opgesnoeld zouden moeten
worden.

De erfbeplantIngen,dienennètz0-
als hetelunhakhoutendebomente
wordenonderhouden.Ook verdient
het volgens het Heidemej-adVll!s
aanbevelingom de functie van de
greppelsen de slotenvan de slagen
voor de waterhuishoudimt na te

gaan. Dit laatstezou moetenwor·
den gedaandoor de agranèrll. het
polderbestuur en een natuurdes-
kuntlJge,

Hlerblj dJent tegelijk aan aller·
noodzakelijksteoplossl11gte worden
gegevenvoor de atvoervandemest,..
bedrijven. Gier in de sloten vernie-
tigt alles In de dlrecteomgeving,aJ·
dus de HeidemiJ,die tenslottenog
adVISeert ook bet vull tIngewaaId
plasUc.perongelukgestortbuJsvull
en opgetastbedr1jfsatval)uit te beo
plantingente verwijderen.

AI deu werl<zaamhedenzouden
binnen ｾ ｮ tot drie Jaaruitgevoerd
moetenworden. waarnahet aanbe--
vellng verdient een aantal slagen
weer te herolanten.Deu herplant
dientdan wel goed tegenhet vee te
worden beschennden gedurende
tweegroel·Jarensununlerte worden
onderhouden.

Voor het intact houden van de
Veenwal. zowel bebouwd als onbe-
bouwd.dientvolgenshetadviesvan
de HeidemiJ de afstandmet de ｾ
bouwlng van het uitbreidingsplan
minlmaal bonderdmeter te blijven.

TensJottewordt bet Hoevejaken·
seremeentebestuuraaDC'uadensa·
menwerkincmet Nljkerkerveen te
overwere.nom rez.amenUjkbet sJa..
renjandschap.zowel in het Hoeve-
lakerveenals a.anrrenzendin NI;'
kerkerveente bersteJien.

Uit: StructuurschemaOpenluchtrecreatie;deel a. beleidsvoornemen-
's-Gravenhage,165 blz.

Gelderse Vallei en éemland

Het recreatiebeid in de Gelderse Vallei dient te zijn gericht op het concen·
treren van de recreatievoorzieningen. Oe voorZieningen voor dagrecreatie
zullen vooral worden onrwikkeld ten behoeve van de bevolking in de groei·
ende steden en dorpen en zullen tevens als afleiding van een deel van de
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druk op de Utrechtse Heuvelrug kunnen functioneren. De verblijfsrecreatie
zou in het recreatIebeleid voor Vallei en Eemland kunnen worden geImB·
greerd, waarbij het accent zou moeten liggen op uitbreiding van toeristische
standplaatsen.

In belangrijke delen van de Gelderse Vallei lullen met landschapsbouw-
kundige maatregelen de recreatieve waarden verhoogd kunnen worden

In het gebied Eemlana tS het gewenst recreatjeve ontwikkelingen In het al·
gemeen beperkt te houden tot bevordenng van het medegebruik van de
speCifieke mogelijkheden van het polderlanaschap. Langs de Eem OIent de
watersportontwIkkeling geconsolideerd te worden.

In het stadsgewest Amersfoort zijn voorzIeningen in de stadsrand noodza-
kelijk voor de opvang van de geconstateerde tekorten aan mogelijkheden
voor de intensieve vormen van landgebonden recreBoe. Het merendeel van
deze tekonen zal moeten worden opgelost door middel van het innchten
van nieuwe enlof het uubreiden van bestaande recreatiegeOleoen: voor
1995 is hiervoor ca. 150 ha benodigd. Indien Amersfoort wordt aangewezen
als groeistad, zou in het kader van het algemeen beleid subsidie kunnen
worden verleend voor het realiseren van bovenwijkse groenvoorzieningen.

Voor de watersport alsmede de spanvisserij zijn vooralsnog ruime ont·
wIkkelingsmogelijkheden aanwezig in de randmeren. Oe ClOntwlkkelingsvi.
sie Recreatief Gebruik Randmeren» zal daarbij als voorlopige leidraad voor
de verdere recreatieve ontwikkeling van het gebied worden gehanteerd.-
Voor het Eemmeer zal een natuurbeheer gerichl beleid moeten worden ge-
voerd. Alleen voorzieningen ten behoeve van de doorvaart zijn hier geoor-
loofd. De relatie lussen de Flevopolders. de randmeren en hel oudeland ver-
dient hierbij bijzondere aandacht.

PLANTEN ------------------------------

Muakuakaaajeskruid(Malva moachatal - NIJKERK: ＱＳＭｖｉｉｉＭＱＹｾＱＬ 1 ex. met
witte bloemen langs greppel aan ooatzijde van Palestinawegj32B: Ｑ Ｕ ｾ ｸ

469 (G.M. Van Laar en V. van Laar).

Groot kaasjeskruid(Malva sylvestris) - BUNSCHOTEN: ＲＳＭｖｉｉｉＭＱＹｾＱＬ mas-
saal op door paardenbegraasdgedeeltevan de Veen- en Veldendijk ten
noorden van Eemdijkj 260: 152.4x475.6 .

Kruisdistel (Eryngium campestre) - BUNSCHOTEN: ＲＳＭｖｉｉｉＭＱＹｾＱＬ enkele ex.
bijeen in de bocht van de Veen- en Veldendijk ten noorden van Eemdijk,
polderzijdej 260: 152.7x475.6 (G.M. van Laar en V. van Laar).

Gespletenhennepnetel(Galeopsisbifidal - SOEST: VII-1978, langs oevers
op veengrond, De Birktj atlaablok 32-33 (B. van de Hoef).

Lancetbladigkruiskruid (Senecio fluviatilisl - BUNSCHOTEN: ＱＴＭｖｉｉｉＭＱＹｾＱＬ

op twee bijeen gelegen plaatsenaan de voet van de steenglooiingvan
de Veen- en Veldendijkj 32B: 155.7x473.3

Cichorei (Cichorium intybus) - BUNSCHOTEN: 23-VIII-1981, op drie plaatsen
gelegen tussen de hectometerpaaltjes1.4 en 1:9, westberm Bunschoter-
straat; 32B: 153 x 469 en 153 x 470. nIJKERK: VIII-19B1, 1 ex. langs
de Bunschoterstraatter hoogte van Veenhuizen; 32E: 158 x ｾＷＰＮ

VOGELS

Vogels op het Nijkerkernauw, traject Veen- en Veldendijk tussenGroene
Weg en De Laak, gem. Bunschoten, 23-XI-19Bo; ca. 13.00 uur (atlasblok
23-13; 32B: 155 x 473l; Fuut 1 ex., Aalscholver 7 ex., Grote zager 3 0&,
Grote mantelmeeuwca. 15 ex., Zilvermeeuw vele, Kapmeeuw vrij vele,
Koolmees 1 ex. op dijk, Veldleeuwerik 2 ex. op dijk, Bonte kraai ca.SO
ex. omgeving van de vuilnisbelt.

•
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Ooievaar-NIJKERK: 20-III-19Ö1 1 jong 0 voor het eerst waargenomenin wei-
landen langs de Bunschoterwegbij Veenhuizen, op Ｒ Ｒ Ｍ ｉ ｉ ｉ Ｍ Ｑ Ｙ ｾ Ｑ richtte
G. van Dijkhuizen, Bunschoterweg47, op zijn erf een paal ｭ ･ ｾ wagen-
wiel en nest op, dat vervolgensdoor de Ooievaar werd betrokken. De
O.werd hierna o.a. waargenomenop Ｒ ｾ Ｍ ｉ ｉ ｉ Ｍ Ｑ Ｙ Ｘ Ｑ (w. van Deventer en V.
van Laar), Ｓ Ｐ Ｍ ｉ ｉ ｉ Ｍ Ｑ Ｙ ｾ Ｑ (A.w. de Lange, die ook dia's maakte) en 2-1V-
Ｑ Ｙ ｾ Ｑ (J. Huilwijk). Tot in de Tweede wereldoorlog was in deze omgeving
een ooievaarsnestmet broedpaar,waarvan echter 1 ex. op het nest werd
doodgeschotendoor Duitse soldaten (med. omwonenden).SOEST: 27-111-
19Ö1, 1 ex. overvliegendSoest-Zuid (H.C. Gartner).

Carolinaeend- AMERSFOORT: 13-VIII-1981, 1 ｾ in de Eem bij jachthaven
Elzenaarö 32B: 154.0 x 464.3

Pijlstaart - NIJKERK: 4-111-1979, 1 Ó in weiland ten noorden van de Oude
Bunschoterweg,Polder Arkemheen, atlasblok 32-14.

Tafeleend- AMERSFOORT: 27-1-19ÖO, 16 ex. (8 ｾｯ en ｾ 00) in de Eem ter
hoogte van de waterzuivering, 32B: 152 x 465. ++

Grauwe gans - SOEST: januari 1979, vele honderdenex. in weilanden tussen
De Birkt en de P. v. d. Bremerweg, Soest. Fourageerdenvooral op de
pas ingezaaideweilanden. Daar volgens med. van boer sinds ca. 25 jaar
niet meer waargenomen;atlasblok 32-33 (B. van de Hoef).

Bruine kiekendief - NIJKERK: 31-1-1981, 2 ex. wiel SBB-reservaatPolder
Arkemheen, 157 x 473.

Kwartel - NIJKERK: 28-III-19Ö1, 1 ex. op de Veen- en Veldendijk, ongeveer
-halverwegeBunschoten- Nijkerkerhaven (H.C. Gartner).

ｓ ｴ ･ ･ ｮ ｵ ｩ ｾ - NIJKERK: 13-VIII-1981, 1 ex. dood op de Bunschoterwegbij
kruizing Groene Wegje (Plankenhut), 328: 157.5 x 471.0 (G.M. van
Laar en V. van Laar). AMERSFOORT: midden december1980, 1 ex. dood
langs spoorlijn Amersfoort-Zwolle bij LiendertseDreef, 32B: 155 x
464 (K. van Weegen).

Velduil - NIJKERK: 16-XI-1980, 1 ex. dood op de Oude Kerkstraat, rand van
de bebouwde kom van Nijkerk (R. Tuinstra). NIJKERK: 31-I-19Ö1 2 ex.
langs de Veen- en Veldendijk, traject Nijkerkerhaven-Rassenbeeksluis
(W. van Deventer en V. van Laar).

Kerkuil - NIJKERK: 31-1-1981, 1 ex. schuur SBB-reservaatPolder Arkemheen
(W. van Deventer en V. van Laar).

Oeverzwaluw - BARNEVELD: VII-1981, ZeumerseGat bij Voorthuizen (uit Na-
tuur en Milieu, afl. 9, sept. 1981, p. 20):

•

M....wa.' voor
oevenweiuwen
De oevcrzw:U.uwcnxolonje
bij het Zcumerse pt' cc
Voorthuizen (gcm. Barne-
veld), een van de groorsre
koloniesvan her land. is be-
gin juli in éénklap per bull-
dozer vernietigd. Het
.werk' is uitgC"loerddoor de
filma Vink te B.rneveld. in
opdrocbt v.n de ReCIC2tie-
gemeensch.pVeluwe. die
beiden winen d.t de kolo-
nie was bewoond toen de
bulldozer werd ingezet.De
inspecteur v.n Vogelbe·
schcnning, die in deze %:lak
proces-verbaal opmaakt.
onderzoekof behalveover·
ucding van dC' -c:lwct

ook het icvcnd begraven
van. de vogds ren last( kan
worden gelegd.Honderden
vogels. meest jongen. maa.r
vermoedelijk ook- oude vo-
gels. moeten onder het
zand zijn gestikt.
De .fgraving is denijdsmet
medeweten van de Reerta-
tiegemeenschapvoor oever·
zw.luwen geschikt ge·
maakt. De oeverzwaluw
gaat in Nederl.ndsnel ach-
(eruit: van de ongeveer
ＲｾＮｏｏｏ p.ardie in het begin
van de jann lestig nog in
ons land broedden is nog
m211r ten kwart over.
Al! reden voor haar opue·
den gaf de Recreatiege-
mccnsch2pop dat de steile

wal ge'9'22rlijk laU lijn voor
spelendekinderen. Hoewel
de toegong COl het gebied
voor een ieder verboden is
zoud('n cr toch reRdmatig
kinderenspelen.Een deug-
delijke .frosteril)g met
w2arschuwingsborden was
na.. de mening van Vogel-
beschermingeen afdoende
m.auegel geweesr. Boven-
dien was cc d.n kennelijk
reeds10 j.ar lang sprokev.n
een gevaarlijke situ:uic. Vo-
gelbeschermingacht heton-
..nv...db..r d.. de RecfCO-
C1egemeensch.pdeze op-
dracht heeft gegeven.juisl
op een cijdsrip d.. de jonge
vogels de holen bewoon-
den.

VL
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Ransuil NIJKERK: winter 1980/1981,ca. 60 ex. roestendIn
boomgaardAchterhoek, atlasblok 32-24 (G. de "Graaff,

waarneming en foto)
•
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VLINDERS

Landkaartje - Araschnia levana

uit: De Wandelaarin Weer en Wind, 20 (10)

Areaaluitbreidingvan het landkaartje

RIIVXE rOL.\lt4N

•

Het nll, .la ltc:kend worden bCKhouwd. dat
in de eerste: heIrI v.n Jut:: eeuw vu-.r:hil.
lende vOlel.Dotten hc.l ,..trein hunner ve.ti·
Jin, ｴ ｾ ｮ unle"t 0., verheuJc:nue....ijze hr.I..
Oell uitlcureid. Hierbij ｊ ｾ ｵ ｫ ik 0.'. Uil dc
kleine plevier. .Ie coidercenll. Lil' ",WUIt:

speelu. de Jcuoruc ruut. de Irole lij.let cn
de bolencJuir. Omtreut Je oorn.k ,'.n de
toc:neminl vin lenOC!lIuJe IUOr1rll ti" ulcn

-Ju hct uui.tu.
Ook lonllui,e vlinden ｾ ..t het in recente
lijden '·OOt de wim.!. Wel !Irt mu.t 0plien-
buend i. Îlltuuen de '·erru.ende ueual·
uÎI4reidins Vin hellandkunje.Oe toetland
wa. 10, dat mijn vdenl! B. J. Lempkc in
deel I \"Iln zün ..Cau&lolul der ｎ ｣ ､ ･ ｲ ｬ ｬ ｬ ｬ ｬ ｴ ｬ Ｎ ｾ

Ｚ Ｍ Ｍ Ｇ ｦ ｬ ｃ ｲ ｯ ｬ ｾ ｰ ｩ ｊ ｯ ｰ ｬ ｴ Ｇ ｲ ｡ Ｂ (TijJu'hrih '·oor Elllu.
ｬ ｮ ｯ ｬ ｯ ｬ ｬ Ｚ ｩ ｾ Ｎ 19361 Iie \'Iinlll'r zcu z.e1J:&"1Il
ｮｯｾｮｵｊ･ en I('u Ｂ Ｑ ｉ Ｒ ｩ ｾ Ｑ ｉ "1" Je ,'oormUlJIlIlf"
"inJpJ,," lZuiIJ·Lilllhurjll zelf. Ic kC'ulIl'u
pf, Jal Je Ｌ ｾ ｲ ｴ "uk ll ..r .IleJliIl nif"1 in·
!lern.. '-....

Welk erll rariteit dr .lt"hul,,·It'ulelilc .Ilc('hll
"l.c,(ien jurA ,df"Jen h", i. UI' Ir IIlakf"lI
Uil 1It'1 r("il, Ual. :l(IlCZil'U \"111I ..('n ('X('IIII.I6I.r.
Juur ｾ ｬ ｯ ｫ ｬ ｬ ｬ ｬ ｬ ｬ ｬ ill 1!l01 It' Denekamp "c·
siplaleeru. .l1e (h·('rij.l("Ik' con (;dJu...
"lIlIpten, ICUlllen een %tcr ｉ ｾ ｰ ･ ｲ ｫ ｬ 11111111.

UIIeren ,'all Je IUlIle helft uer "uri,e
･ ･ ｵ ｾ ..

liit :\ouru·Ur.bllll Iq" lul 1936 IlUIl lUliur
êêll c:xcolllplaar 119011 ｬｵｾｫＨＧｬｵｬＮ ZUIIs ik
rco('U. ul.llIcrkle, slo", LiUlllllrlt IIUIl Ill'f
I,cste riLEullr, lIUUlr in l!l3h kUIHI.·u nil,tt"·
Illin, ......u ｊｾ l't'nlc IwUI \'lm Je l ..... illli ....c
t'cu'-' beln'h••1('('lus 1926. lIliudlit'1I 1921.
t'n 1935.1. ,all",lj., ..n "'url1C'1I \'crlll('ld. 111
IJ de andcrt' provinl"iC's frhillC'rdco hf'1 IIncl.
kllrlje t"('IIIl"r "olkotllt'n duor 3(",,.ti.h,,i.l.
tudlIl Je ,Iinoer IIh r.uni'II...h l·I"UIC'nI
1IIu"'t"lülu 1IIC'f'ff'hlt.
ｾ Ｑ ｡ ｵ ... in ht'l .1I1·rjon"lt" ,,'rll'dC'1I "ultruk
<t:it'h ｊｬｉｕｉｾｬｩｬＱｬｬ ('eon ulllmflkrl'r, IliC' lllf't'r or
lIlilld,'r ｳ ｾ ｉ Ｂ Ｇ ｈ ｩ ｯ ｉ ｬ ｃ ﾷ ｴ Ｇ ｬ "'u. H"I lalldklUlrljc.
lIpJrin'''lu.I '111I hl·t Zui,I,," c'n UO'lt'lI uil.
\\t'rll nu ｾ ｬ Ｇ ｬ ｬ Ｇ hitr. dan "I·t'r dllar \'llIltr't'.
lIUIlU'n en zOlloC'ndt ;taf hrt z"lh :lrtl' dl"
IJri-""I1I'I' in Ilrc,,·illl·irf,. \, aar hf't tirh "11flr·

.licn ninUllt'r Ｇ ﾷ ･ ｲ ｴ ｯ ｯ ｬ ｬ ､ Ｎ ｾ Ｎ

ZI'If jt:t'lIuot ik IU'I \·uurr"I·I" dl" \ lillllC'r
.lct'l1u flrll pur jar!'" l1elrtlt'lI in SOl''' Ie
ouultkkcn. "":1111" ik h(,1Il Iwû, 1,:l1l lilt'( IWI
llUrfln "all lIC'f'tur lIit I :óll1.11C'.f' jt:uIJt'llrO,.d.,.

:'I'llitn IJICf'k hij in Illijn wnollpluu icdn
jUl" aa"w('zi" 1t' zijn 1"" in 1952 m..ktro ill

mijn luin zelf. veraeheioenee'l:elUplaren
Iaun opwaduin&.
Ifel aardile bij dil aHe. Wal. dal in lullt-
llelHlCl1Id jUl' lIiel a1Jct'1I de Zluuervornl. die
hel .I«emeenll pJeell1 Ie z.iju. 11I"1" ook .Ic
ICIII('vorl1l. Jie lot dU"'er in ｎ ｾ ｯ ｴ ｲ ｬ ｄ ｬ ｬ ｊ nUll
lIlalIl" enkele keren werd IcolJ1erveercl.Juor
mijn luin aan Je Pllrklun wickelde. Hel
Iruk oaarbij lnijn uluJacht. Jlll !IN lallO'
kallrtjc. UIII '·ut·u.dtUl "ith te lIelllt·lI. '·uur·
:ti ｉＱ｣ｾｲｴｴｲｴＧｴＧｫ up hlot."lIlell. w.arhÜ ue net'·
lar niet tJit'p "crlC'holen liJf.
Oe viinoer %oa_ ik Ja" ouk hel meeat op
zw.rle mO.lerll. en,elwortel. hund.pttf'ue.
lie ('11. lliC't te '·"rllt'IC'II. hel ,rij.kruit!. l'f'1l
:ulIlvoerpJIlIII. dit' in wijn luin llIaI.ul up.
Irt·edl. 1I111hu ik ('nkele jaren ltt'lC'den UUt'1I
uit Nooro·Lilllhur, l)1 il.ht'c!c bij OItf'r.UIlI.
hlld UiI'COlltOoilJ. Ook Jt ko,eJJillC'l. hlld.
JI'U lil" 1,t'lllllUlt'lIinJ \'IU Je ",..rieulC ua,.
vlinll('1". dir tirh "u"endien ｪ ｴ Ｚ Ｂ ｲ ｮ ｾ tuu.lc
up ht'l 10u( \'0111 .1" 1I11"f"1 uilt'f'lIlnpc"llllf'

struikeJl ('n kruiclen.
Zui"f"u hllld ik 111"1 "'1'1" tIc 11·lIh'...n tUUll'r.
"lll"lll ,IjU hl,t 1lIlIllkaurtjc: I,ij ;\ru.I'iIUiu
""'1'1111 kUil 1111"11 llulIIrlük Ill't 'I'nt'hijllul
\1111 hel k"iXOl'llIlilllUrphillllt· - IIIC'II ,tprt'l·kl
uok ....·('1 \In hnnulilllorphi.lIle ur h"radi.
I"hroi'l11t' - op zeer lluiJeJijke ....·üu '"a!',.
Ｎ ｵ ｾ ｬ ｉ ･ ｬ ｬ Ｎ ｾ ｴ ｣ ｵ uhrijfl hel wcl toc :laU ue
klilll"lil1"loetJcll lijJCll' liet pup"adiul1l.
ｊ ｉ ｉ Ｈ ･ ｲ ｣ ｮ Ｎ ｮ ｴ ｾ lte,e\·Cll. JienaanpIIlll.Jt', Q.II,

u'"cr lelllllt"ruillurproc"cn, kin lIIt'U 'ilHIo'1I
in hrl huo(cl.wk IH'er ..J::xpcrilllf"1l11l1hifllo.
Jlit·... '4oIurklllllclltJ in Fr. Ucrle', ..Sdllllt,!,
lcrlillllsituc'h", 9tJc druk. 5tulIF:llrt. 1910.

Oc hC'illC' "Ol"lllen IOlllm. wa' klcur en lt'.
ｫ ｴ Ｇ ｬ ｴ ｩ ｮ ｾ llUlIpat, zeU. "l.ozccr uileen. 11:l1 llIl'j1
'Ze l:sn,t' lijd ,'uor ,....·Cf' .honueriijkc soor·
ICIt hedl Ilt'houdcn. tCIt '·er,inin.. Jir leer
ｭ ｣ ｮ ｾ ｬ ￼ ｫ f'n v('ql:C'f'tIijk i•. Laler. IUCII 1IlC'11

·kwt"cir.:prOt"(·u 111111I. k.....1I1I lIlcn tot t'rn \-('1'"

rullf'nuc Ollldt'kkinf.. .\frn liet de IClltf'dico·
(I'n, rlie 111' ltiulu.i'l"hc Sllllll,'onil \·f"rtC';:t"n.
\"uurdilltil'lI ,.n loo'Ut\'lIl1 dc' ,·if"u,eh. J'OlllliJt

Sllllle"IlC'"". ruutI,cel ZÜ" 1I1f"1 t'1'1I tI, 11 rtt'
lekenin[L tit'ren \C'I'C'I1. Hil"ruit ollt,,·ikkf"l·
l1t'lt li('h rllp.t'n. deze \ t'rpupll'u xil·1; C'II UU;:
În df" <t:olllt'r 'llil hC'Il,I'!rllf' jaar "Ioo,lIllt't1

duruÎl ,"lillllC'u tt' 'UIll"Srhijn. Ili., lIi,.1 al·
11'"n _tuh'r WlIl"I'lI Jan liil' ,'all ti., 1"1111"

:::""C'rIIlil·. lIlllUl' h..,"rlulif'll 7,wQrlhruin \311

kl"tlr. lC'r'. ijl U\ .'1" tiC' ,h·lI'fll. t'C'n luarkulIll'
wille Ilatul hl"f'k 11' 11I,It'u. ",,.Ikt' rui.nillS
lloC't t!t'nkl'lI II.U Ilie \ 1111 dl' ''''('rilu'll' \'C'..I
jt:rot"rl.' "'·I't'l"I ..hijtl\·lilllll·" C'II ..ü.,·o!!t'I....
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Oe 'Ioorj ••n\·orttl tHI plt'l·'t lIlrIl un Ir:

uuitJen mrt de IlUIIl I('\'.n.; wanll('t'( lUt"n

.preekt ....n prou· t'xcOIplurt"lI. Jan ｉ ｾ  ｯ ｣ ｨ

IIlen Jurmcuc UI' ,'Iindrn \'DII UI" :toll1('r·
jtcncfluÎe. ücu ia. ItcJijk ｾ･ｬｬｯｬ｜ﾷＨＧｲ､Ｎ illtlh j.

uucnrtjker uan Je IClllCIEClIcutÎc. uie \ uore·
k"'lIIt Uit ,('doornde pup.,en. w«'lkc ｰｬｬＧｾＨＧＱＱ

te 0\ c:rwintl'ten.
rn ｉｕｾｬＱｕ･ｉｬｬｊ｣ ..CM.alolu," Illukte Lelllpkc
ulh Je ｯ ｰ ｭ ｣ ｲ ｫ ｩ ｬ ｬ ｾ tbl \tut 19361 in :\c·
ût'rhllltJ "an Je "ourjunltt'llcntie uilt'f$c
weini, cxt"lIlplarCIl lJckcno WUt". Dit i,
nu. 1.l.11I1. "'Ü neen, op ｜･ｲｵｬｩｪｵｬＢｉＱｊｾ ",ijle
｜ Ｇ ｾ ｲ ｬ ｦ ｬ ､ ｾ ｲ ､ con ｦＮ･ｬｬｯｾｮｴ､･ uhrij\'cr uil ilt" ｾｲｲﾷ

,tc 'l.ijll, uit" ('( lÎch 1,I,'cr '1.1I1 ＢｴＢｲｨ･ｵｪＺｾﾷｵＮ l/oll

Ilij in ('con ｨｾＢｩ･ｮｾ ｬｉｩｴＧＺｉ｜ｾ 'all lijn ..l... ",.
iU5U'" (11. ｊ ｪ ｾ lhalll duur ht'llI \\urdl I,t",
ｉｯｯＧｾｲｫｬＮ OUUJall rr in UIII't:"cer ulldcorhaj(
ｊｬＧｲｾＧｬｉｉｩｵｬｉｉ ｉｈｾ､ ｾＧａｴ llic:mve r;C'[lc"en' ｯｮｾｲ

;,1I ... rlei daJ\'lilldc:tS lijn Ｂ ｾ ｲ Ｚ ｴ Ｎ ｡ ｬ ｬ ｬ ･ ｉ ｊ Ｎ :.utl kUil,

ｬ ｬ ｾ ｕ ,ctulr;t'n 'an ,Ie rt"rC'ntt" lcjtetul,llI ':111
JaL'l lallUkurljr, Jal I,ij '" iju 'i1111 ,prekl"11
ｉｾＥｩｾ i. Ｚ Ｂ ｾ ｬ ｬ ｲ ｲ ｬ ｡ ｮ ､ Ｎ uur "" ij hUllcn duur.
"IAlIl. ｉ ｾ 'l'ru' ..-rell,
Cjp .rulld ";'11 Iu-l ｉｮｾｰｲｲｫｬｴＧ nl<lh-dalli. ha.. r,
IfH'r J.C'llIpk..- in 1936 IN' ,·lln..h·. lIuh·,'rllc

hij .h vlilqnijd VGn Iie lenle;:ellC'rltÎe ue
['If'rioue "all \5.5 lOt ｾ ｏ Ｍ Ｖ en "all ue zomer·
ｾ ･ ｬ ｬ ･ ｲ ｡ ｬ ｬ ･ het tiju,'ak van 11.; tot 20.:1, In
mijn IUlll Ic Soest vlu[len Je "rocre Iind.
kauri jr. in l!ll5:l crhler al "oor 15 ｾｉ･ｩ en
,Ic IUllu:nJierell 'leUs IlUl' in ｾｰｌ･ｕｬｉｉｬﾷｲＮ

\rat het IIIIu.lkaaraje IJ:u in Ellllellnd IIlct

voorkolllt con d.lt. .....t de Ｑ ｾ ｬ ･ ｬ ｬ ｊ ･ ｬ ｬ ､ ･ #:e·
!til·th.'u b"tre(t. zo,",col in Dult.bllJ 111. ｮ･ｬｾｩ￫

IvulIl Juur ｃ ｾ Ｑ Ｑ ｉ ｈ ｾ ｨ ｵ ｴ ｊ ｲ ｬ ￼ ｫ umul iuui\'it.ilu.'u
wurdt vt'rtejtclI',,'ourui,:ul inctlll eraue heeft
.dlrl1cht hillU"1l UIIU! "rem.palru zich her
en Jer llIcllcrWOUII ICO \'cSliflt'll. is e-en tot

UUI"t'r ll0l( llict ul).clu.t r..dle!. :'Ifct een
"lw,J:u'IIJtoltlcl'llI he-rft lIu:n nil"l Il' make/l:
de ruptlcou le"'-II III1UIt'lijk 'IIJI l'rlntlru:tl·l.
c"cn_ta l!ie \'IUi atJlIliru:l1. ｫｬＢｬｮｾ 'u, ('11
u.. l'Pau ....ool-
IJl Je !JUitclllluJ.e ,'Iicjl:"clliedcil kCJlllt Ie·
IIUl'Ulll ollkruid nu, uet·us u,','r,'lul-di[l "nor,
zu,hu het ｾ ｣ ･ ｮ ,..h.llllratc i., die: Ile lalld,
kUOIrtJ'" I1UUpt Uilt ｉｾ '('rhuilcn, Zijll cr kJi.
mlilulolllllf'lle IIl11llalUli,dledt'll (COII. c,'cn·
lu,·,-I .. ｾ｣ｬｫ･ＧＡＱ ,Ii .. til' jOllfl.te ill\'aaie tl't1

Ul1:1.Clll lWlllll'l1 kUlllWIl 'erklaren '! lIet Qllt·
'" uunl IJl) ,lt·u· \ r:lllif is I no.1 niet Ie I;e'"ell.

De afgelopen jaren wordt dit vlindertje geregeld in de omgeving van
Amersfoort waargenomen;in 1981 op twee verschillendplaatsen
(Birkhoven èn langs de Eem bij De Schans).Beleven we weer een
periode waarin het Landkaartje relatief algemeenvoorkomt, zoals
in het begin van de vijftiger jaren?

REPTIELEN---------------------------

Zandhagedis(Lacerta agilis) - SOEST: juli 1978. tenminste 1 ex.
waargenomendoor volkstuinder langs de spoorlijn Amersfoort-
Soest nabij de spoorwegovergangPeter van de Bremenweg (B. vah
de Hoef); 32B: 151 x ｾＶＴＮ

AMFIBItEN -----------------------------
Gewone pad (Bufo bufo) en Bruine kikker (Rana temporaria) - SOEST:

ＱｾＭｉｖＭＱＹＷＸＬ de Birkt, een 0 Gewone pad waargenomen,dat een ｾ
Bruine kikker omklemde.
In vergelijking met 1977 en 1978 zijn in 1979 veel minder eiklom-
pen van de Bruine kikker gevonden (bij voorbeeld 1 plek met UD
eiklompen is totaal verdwenen). De Gewone pad is niet in aantal
achterÜit gegaan.Mogelijk is dit een gevoig van de strengevorst
in januari 1979, waardoor de modder in de sloten, waarin de Brui-
ne kikker vooral overwintert, bevroren is geweest. Wie heeft meer
van dergelijke waarnemingen?(B. van de Hoef).

Bruine kikker (Rana temporaria) - AMERSFOÖRT: 25-X-1981, 5 subad. ex.
bijeen onder de grond in tuin Kabof, Hoogland, op een diepte van
30 à 35 cm. (daar waar de humeuze bovengrondgrenst aan een scho-
ne zandlaag) (J.W. van Vliet).

VISSEN
Grondel (Gobio gobio) - AMERSFOORT: 22-X-1981, 1 ex. in regenvijver,

Boskamp, Hoogland. Komt hier algemeenvoor (J.w. van Vliet).

SUKKEN
Arianta arbustorum- SOEST: 2-111-1978, 1 leeg

sloot nabij de spoorlijn Amersfocrt-Baarn;
de Hoef). Zie ook Te Velde, (16): 5-8.

huisje in de oever
32B: 151 x ｾＶｾ (B.

van
van

. .
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ZOOGDEREN

ｾ ･ ･ - Gapreolus capreolus

Gedeelte van een artikel, verschenen in de Scherpenzeel se Krant van 5 november
1980 en getiteld "Teruggang reewild in de Gelderse Vallei", door J. Lagerweij.

SCHERPENZEEL - Het zal iedere natuurliefhebber bekend ｺ ｩ ｪ ｾ

dat het reewild de laatste jaren toeneemt en op plaatsen waar 3C
jaar geleden nog nooit een ree was gezien, loopt nu een sprong
rustig te laveien alsof het er altijd geweest Is. Zelfs in de grotere
stadsparken komt nu zo hier en daar reewijd voor, maar ook in
de duinen is de stand flink toegenomen. De nieuwe polders'ln
het voormalige IJsselmeer huisvesten de beste stukken en dil
ruime grootschalige gebied biedt een gezonde biotoop voor het
fraaiste grofwild.

TELLINGEN

Heel anders is hel in de Gelder·
se vallei en de Utrechtse heuvel·
rug. Hier is het aantal reeën de
laatsle lIen laar leruggelopen en
wanneer ik mijn agenda's doorbla·
der, slaat de senrik me om het han,
Heel wat lerreinen waar eer1ljds
zes lot tien reeën liepen zijn nu
bijna of zelfs geheel ree·loos an
daarom dringt de vraag zien op:
wat is de oorzaak van de achter·
uitgang van onze ｲ ･ ･ ｷ ｾ ､ ｳ ｴ ｡ ｮ ､ ＿

Waar zijn ze gebleven? Worden de
aantallan niat overschar?

Worden de door dellger. op·
gegeven ••ntallen door het
faun.beh_ gecont:ol_d ot
zlln er dubbeltellIngen, lerwlJle
ven het .tachot. Ik heb mlln
twljtels over de betrouwbaar·
heid vIn deze gegevens. Maar
ook ken Ik Oe moeilijkheid om
het Jul.te aantal te weten te ko·
men. Oe verspreiding van de
wintergroep In .prilluln ook lal·
den tot vergls.'ng, omdat de
groep In de aerste week uiteen
gegaan la an zich heett ver·
Ipreld over enkele vlerlulnte kl·
lometera. Zodoende luIn Jeger A
In IJln veld op 2 april 20 reeën
lillen an heelt Jager B er niet
een, terwlll op 30 april lager A er
nog maar' 2 over heett en lager
B ar den 8 heett. Daarom kan
lager B ook re_lid opgeven om
at.chot te krllgen.

BeIer zou het ziln om de talllng
op Gén ot twee opeenvolgende
dagan te realiseren en wel in de
laatste week van maan als de
winlersprong nog kompleel is,
Waarom neemt het aantal reeën
landelijk toe en neemt het hier at?
Kijk ik ze nu over de Jllp of is het
ｷ ･ ｲ ｾ Ｘ ｬ ｩ ｬ ｫ zo slecht mel het r8ewlld
in onze omQ8vjng. Om hier een
antwoord op te geven heb ik an-
kele opzichters en ,agers naar hun
mening gevraagd, Gevoegd bij ei·
gen waarnemingen ZIjn er loch en·
kele feiten en oorzaken voor de
dag gekomen.

BIOTOOP VERANOERING

Wanneer we de lege velden
vergelijken met tier. of vijftien jaar
terug, zien we duid&:ijk hel ｶ ･ ｲ ｳ ｣ ｨ ｾ
en als we deze terreinen naast de
nog goed bezene gebieden leggen
is net geen wonder dat hel reewild
weg trekt ot zonder "loodje" het
loodje legt. Wel is namelijk hetver·
schil tussen loen en nu? Wel. het
reewild leeft. wanneer het in mei
als kalf ter wereld kOOlt. in de dek·
king van het hooilrnd. in steeds
dichter en groener wordend
struikgewas en daarna In dekking
van de huidige malskuUuur, De
dekking van het mal5veld biedt het
kali een prima bescnuning legen
weerSinvloeden. Verstoring is er
weinig door roktaanten en de no·
dige rust en voedsel krijgt hel vol·
doende, Wanneer echter de
maisoogst aanoreekt vervalt van
de één op de andere dag het ge-
hele rust· en voedselgebied. Met
andere woorden. zijn gehele
biotoop wordt in enkele uren atge·
broken en dan moet het ree zich in
veiligheid steil en in een ander
maisveld. lol dat ook door de boer
wor01 geoogst.

Et zijn velden bekend waar het
reeWlId bijna nooit Uittreedt, zoals
de jager dil noemt Dat betekent
dat het ree practisch niel buiten
tijn eigen meisveld komt. Alleen
na een ninke regenbui in de zomer
laat ze zich wel eens even op het
vlakke we.land drogen in het zon·
licht. Oudere bokken komen in de
zomer en herlst maar zeiden bui·
len de dekking van malsve/den of
Jonge hakhoulbossen. grienden of
rietveiden. De overgang van hel
rustgebied in de mais naar het
reeds kaal wordende herlslbos is
uitermate groot en daarom zien we
het reewild onrustig trekken langs
houtwal en bosrand. Hel beschune
maisveld waar het ree Vijf maan·
den in geleefd heeft verschilt veel
van hel tochllge hoile bos. waar
capreolus nu terechl komt.

Het weer speelt hem daarbij ook

nog panen, want eind oktober zijn
Oe nachten soms al koud en de
regen· en hagelbuien ranselen het
bos en maken vooral het oudere
bos onaangenaam. Zware rukwin·
den komen over oe vlakten en
gaan deels over en onder de tak·
kenkruinen door. en door gebrek
aan onderbegroeiing zijn vele bos·
sen ongeschlkl om reowild te her·
bergen. Aan tocht en wind heeft
het reewild een hekel en daarom
trekt net weg cp zoek naar betere
lerreinen. Ziekten en honger. ge·
brek aan rust. maakt dal er nogal
wat dode dieren worden gevon·
den. De oude bossen. waar we zo
ver In door kunnen kIJken. bIeden
geen veilige ruslolaats en wande·
laars. soms met honden. brengen
onze reeën op de lopers. zodat ze
telkens weer vluchten moeten en
daarooor komen ze op de weg en
het verkeer eist haar ｾ ｯ ｌ

WINTERPERIKELEN

In de sirenge langdurige winter
van 1978 en 1979 zIjn er in
Woudenberg. Scherpenzeel.
Renswoude en Landgoed "De
Boom" minstens 44 reeén dood
gevonden. waarvan zeker de helft
gesneuveld was door het verkeer.
In Renswoude was bijna een ga·
hele wintersprong tussen het
Kasteel en Restaurant "de Hot"
'door het verkeer gedood. maer
ook op Voskuilen en- "de Boom"
liepen de dieren tegen auto's op.
Zeker I het was een extreme winter
en die eiste hear tol dan ook op·
merkelijk hoog, maar was dit te
voorkomen? Een andere vraag:
Kunnen we hel in de 10eKomst
voorkomen? Ziet het veld er zo an·
ders uit dan tien laar geteden?

RUSTGEBIEDEN

Als we werkelijk iets voor ons

L _
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HOE ZE IN HET BOS TE HOU-
DEN?

..Langelaar" en hel Leersumse
vetd. Maar loslopende honden ZIJn
soms ook de oorzaak dat een
drachtige reegeit. die niet zo snet
Uit de voeten kan. wordt ver-
scheurd. zoals op "VoskUIlen" IS
geoeurd. En al werpt een reeaelt
vaak twee kalveren In het VOOrJaar.
oe natuurlijke aanwas IS re klein
om net onnatuurlijke valwIld dat we
vinden In de wegberm te I(unnen
aanvullen.

Zou het niel mogelijk zijn onze
bossen en houtwallen te verJ0n·
gen? Ik ben blij als er ergens weer
een hakhoulbos wordt gekapl zo-
dat het opnieuw kan uiUopen om
weer dekking te bieden aan wild-
en vogelstand. Daarom ben ik blij
met de kaalslag langs de Veen·
weg, de Willaerlaan. 't Broekerbos
en RumBIaer. Oe kosten van deze
veldverjOnging komen er naluurlijk
lang niel uit door afschol van die
enkele ree, die er dan soms wordt

Het ree moet in het bos blijven
hoor ik u zeggen en daar ben ik
het mee eens, maar hoe moet
dal? Wel, het bos aantrekkelijk
maken voor hel ree. De rust ga.
randeren door sommige stuk.
ken at te sluiten voor het pu-
bliek, EchIe rustgebieden waar
ook ander wild en vogels van
zullen protIteren. Duidelijk voor
publiek atsluiten en toezicht
houden Is nodig willen we nog
r..wlld blliven houden. Niet al.
leen door het bestemmingspian,
door er een etiketJe op Ie plak-
ken van grote landschappelijke
WIlarde, maar ook door het be..
heereropatte stemmen. samen
In overleg met de grondeigenaar
en de jachtopziener.

Stel dal de boer de mais nog
eens vervangt door een ander ge.
was, helgeen geen dekking ZOu

bieden voor het ree, dan zouden
we in een klap al hel reewild kwijt
zlln. want hel ree leeft hier nog,
dankzij de malsvelden. Hel
malsveld heeft hel hakhoulbos
vervangen en het ree doet er prak-
ｾ ｳ ｣ ｨ geen schade. Jammer, dal er
s WInters niet meer maisveld-
hoekjes als voederakkers blijven
staan. maar dar kan je de boer niet
kwalijk nemen. Hij heeft vandaag
nog wel andere zorgen aan het
hootd.

neergelegd en dal zijn meestal nog
de Zieken of gewonden.

DOO!,!VELDVERJONGING
HOUTKAP

reewIld wIllen gaan doen, meeten
we de biotoop ot beter gezegd Zlln
leefomstandigheden verbeteren.
Een aangenamer vOedselrijker
rus:gebled heeft het ree noolg Wil·
len WIJ het blijven houden. Maar
WIS moet daar voor zorgen? Van
wie 15 het reewlid?Wie geniet er
van? Wie banaart het? Op wiens
grond loopt hel?

Al. we via onZ8 portemonnee
het ree ••nkljken zaggen we:
daar moet de Jager maar voor
zorgen of de boseigena.r. Malr
genieten wil als Valleibewoners
niet allemaal van dit seMineren·
de elagante dier. Zeker, er zijn
nog goede reewIldgebieden In
de Vallei, maar daar wordt dan
ook wel hel nodige werk verzet
en kOIten voor gemaakt. Oe ge·
bieden waar eertijds reewIld
voorkwam en 's winters ook al·
les vond om Ie oll/ven leven, zlln
de laatste jaren verouderd, ge·
rooid, verkleind ot omgeploegd,
Oe nodige jonge dekking met
braamatruik, jonge scheuten
twkhout en andere vegetatie zijn
011 veel plaatsen verdwenen en
nu loopt hetree van de ene hoek
nur deandere en passeen door
die vele kilometers trek de as-
faltwegen, die de velden om-
sluiten, De vele auto's rijden zo
snel, dat het overstekende dier
niet te ontwijken valt en het val-
leigebied Is erg doorsneden met
deze voor het ree 1uneste geva.
ren.

SPOORLOOS

Weer een andere vraag die een
rol kan spelen in de achteruitgang
van ons reeweld is: in hoeverre
W()(at er noggestrOO\lt en verdwij-
nen er reeën zonder dat hel direkt
opvalt? Het bevreemdlme dat er in
onze omgeving enkele dieren
maar zo verdwenen zijn. Natuurlijk
IoJIVl8II sommigen wegtrekken
naar andere velden en zo verlis.
zen we ze Uit het oog. Maar ook
zijn er reeën aangereden en via de
kanebak van de auto meegeno-
men en nooit meer aangegeven bij
politie of fauna beheer. TIjdens
dnjijachten worden er ook nog wel
dode dieren gevonden in slolen en
dichte bospercelen.

Natuurlijk IS de achleruitgang
van ons reewiJd niet alleen te wij-
len aan de verslechterde biotOO\l.
Ook de verontrusting door de rek-
reant, die misschien het ree niet
ziel. draagt er loe bij dat hel ree
steeds schuwer wordt en al bijna
nachtdier is geworden. Daarnaast
is de cycJemaaier een kaJvermoor.
denaar in her voorjaar. want het
grasmaaien gaal zo snel dat de
loonwerker het vaak niet eens op.
merkt dat·er een kalt vermorzeld
worat door de·snel lopende maai-
machine. Oe toenemende vos
neemt ook enkele kal1jes voor zijn
rekernng, zoals we dat zagen op
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Egel (Erinaceuseuropaeusl - SCHERPENZEEL: 4-X-1980, 5 jonge ex. bijeen
onder een omgewaaideboom, schietbaanｏ ｵ ､ Ｍ ｾ ｩ ｬ ｬ ｡ ･ ｲ ［ 32G: 16 /455 (J.
Lagerweijl. SCHERPENZEEL: 8-XI-1980, 1 jong ex. scharreldein de sneeuw,
zocht voedsel op ､ ｯ ｯ ｩ ｰ ｬ ｾ ｡ ｴ ｳ ･ ｮ Ｌ oreeschoten,32G: 164/455 (J. Lagerweijl.

Ree (Capreoluscapreolusl - SCHERPENZEEL: Oud-Willaer, 3-VIII-1980, 1 geit
met 2 kalveren bleef laveien in weiland, op 50 à 75 Ol af3tand van de
schietbaantijdens schietwedstrijd; RENSWOUDE: Wagensveld, 30-VIII-1980
1 zwart ex., 32G: 165/456; Emminckhuizerlaan,30-VIII-1980, 1 zwart ex.,
32G: atlasblok 165/450 (J. Lagerweijl. WOUDENBERG: Rumelaer, 8-XI-1980,
"twee (in mei geborenl reekalverenop 20 meter afstand zogend waargeno-
men, dronken ca. 10 sekonden,waarna de geit en de kalveren langzaam
en blaadjes plukkend in de sneeuw, wegliepen; atlasblok 32G: 155/450
(J. Lager"eijl.

REEWILDSTAND IN DE OMG1:;VING VAN SCHERPENZEEL

Winterpopulatie of sprong kaartbladcoördinaten februari februari
1972 1980

Lambalgen/Egdom 32G: 160/453 8 ex. 11 ex.
Rumelaer 32D: 155/450 28 ex. 13 ex.
Broekerbos 32G: 161/452 23 ex. 14 ex.
Klein Wolfswinkel 32G: 164/454 7 ex. 0 ex.
Ebbenhorst 32G: 162/455 5 ex. 2 of 0 ex.
Groot Wolfswiükel 32G: 164/454 9 ex. 4 ex.
Breeschoten 32G: 164/455 7 ex. 5 ex.
Willaer/schietbaan 32G: 161/455 11 ex. 6 ex.
Breehoef/Schans 32G: 163/453 13 ex. 7 ex.
Groot Schaik 32G: 1631456 9 ex. 5 ex.
Voskuilen/Kouwenhove 32D: 155/455 17 ex. 7 ex.
Orel • 32G: 163/455 5 ex. 3 ex.

------ ------
totaal .142 ex. 82 ex.

Deze tellingen ｺ ｾ ｊ ｮ vrij nauwkeurig, rekening moet worden gehoudenmet
een marge van 10 ｾ Ｎ De voornaamsteoorzaken van de achteruitgang iggen
in een tekort aan dekking en de tol die het verkeer eist (J. Lagerweijl.

Vos (Vulpes vulpes) - WOUDENBERG: Ö-XI-1980, 1 ex. geschotenGeerestein(J.
Lagerweijl; 32D: atlasblok 155/455.

Woelrat (Arvicola terrestrisl MAARN: 2Ö-111-1981, 1 ex. waargenomenin
greppel/slootjePlanetenbaan(R.M. Ridderl; 32D: 153/452.

Muskusrat (Ondatra zibethic - NIJKERK: 15-111-1981, 1 ex. in het riet bij
de NiJkerkerbrug/Nijkerkernauw(Z. Bruijnl; 32E: 160/474.

Dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellusl - AMERSFOORT: 5-V-1981, 1 mann.
dood aangetroffenziekenhuis De Lichtenberg (mevr. J. Winkelaar, V. van
Laarl; 32D: 153/461.

L _
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Blauwe ::-eiger - SCH:::RpE;/Z::r:::.: ｾＭｉｖＭＱＹＸＰＬ 6 ex. op ne:;t in het 3roekerbos
(J. Lagen'eijJ .

Ooievaar - SCHERp;::riz:::r:l.: 26-'1-1980, 1 ex. in '.eiland "Rumelaer" (',ICUDEN3ERG),
hierna ook gezien op Ebbennorsten Langelaer (J. Lager'.eij).

Zomertaling - ｗｏｕｄｅｾｂｅＳｇＺ 3-IV-1980, 1 ｾ op Vnlleikanaal bij Voskuilen (J.
Lagerweij).

Eidereend- ［ＬｾｈｅｒｰｾｎｚｅｅｌＺ 7-AII-1980, 1 ｾ on Valleikanaal ter hoogte van het
Broekerbos (J. Lagerweij).

Waterral - SCHERPENZEEL: 29-11-1980 en 9-AI-1980, 1 ex. on het Valleikanaal
bij het Broekerbos (J. Lagerweij). .

Hulp - SGEERpENZEI;L: 19-IV-1980, 120 ex. op Hoorst, in weiland.; 20-XII-1980,
1 ex. in de sneeuw, Oudenhorsterwei;ｾ ｏ ｕ ｄ ｅ ｎ ｂ ｅ Ｓ ｇ Ｚ 7-AI-1980, ｾ Ｕ ex. in de
15 cm hoge sneeuw op 3umelaer (J. LagerweijJ.

Steppenkievit- SCHERPENZEEL: 20-VI-1980, 21-VI-1980 en 24-VI-19Ro, , ex.
in weiland, tussengroep van ca. 80 Kievitten. Grijs-roomkleurige vogel
met zwarte kruin, donkere snavel, witte oogstreep,donKer ｾ ｲ ｵ ｩ ｮ ･ of zwar-
te vleugelpuntenen zwarte staartpennen.Van deze vogel .erdendoorA. Sruij
enkele foto's gemaakt (J. Lagerweij).

Steenuil - AMERSFOORT: 1981, 1 ex. on terrein DGH aan de Eemstraat (1'. van
Bussel); 11-1-1981, 1 ex. in ｫ ｮ ｯ ｴ ｾ ｩ ｬ ｧ aan de Mgr. van de :Ieteringstraat,
Hoogland. Hier ook in 1979 cn 19Ro waargenomen(J.j. van Vliet);SCHERPEN-
ZEEL: 29-VII-1980, 1 ex. biddend gedurendeca. ｾ sekonden, ongeveer2 m
boven grasland, Lambalgen (J. l.agerweijJ.

Bonte kraai - SCHERPENZEEL: ?-XI-1980, 3 ex. (de eerste in deze omgevingJ op
't Broek (J. LagerweijJ.

Pestvogel - AI1ERSFOORT: 20-XI-1981, 1 ex. in plantsoenaan de Zandkamp, Hoog-
land (F. Berendse).

Houtsnip - AHEnSFOORT: 3-XI-1981, 1 ex. in het noordoostelijkegedeeltevan
het Schothorsterbos,Landgoed Schothorst,Hoogland (V. van Laar).

LANDSCHAP - VERVOLG

't is maar wat je een·tegenvallernoemt.

Uit: AmersfoortseCourant, 94 (267): 19 - 12 november 1981

Aanwijzen tot natuurgebied
tegenvallervoor Leusden

LEUSDEN Burge- lege naargedeputeerdestaten(GS,
meester en wethouders provinciebestuur)beeltgestuurd.In
(B&W).van Leusdenbetreu" dezebnefwljzenB&W er op, datde

aanwijZlIli zonder o'verieg met de
reD het dat de Schoolsteeg-gemeente ｾ ifScllled. Momenteel
bosjes tot beschermd na· wordt rond de Sclloolsteegbosjes
tuurmonumentzijn aange- hevig iebouwd. Een van de voor·
wezen Formeelheethet dat waardendJe bet mInIstenestelt Is,

:. . dat het grondwaterpeUvan de boa· .
het mJDJsterJevan·CRM de' jes niet onaanvaardbaarmagdalen.
aanwijzing"in overweging". Dat zou aantastInivan de bijzon-
heeft genomen, maar de dere nora tengevolgel<unnen heb-

ｲ ･ ｣ ｨ ｴ ｳ ｾ ･ ｶ ｯ ｬ ｧ ･ ｾ zijn wel .. ｴ･ｾ ｢･ｾｧ･ｺｬ･ｮ vanhetgeb",kaanvoor.
stond m werking getreden overleg over de aanwijzing zitten
aldus de ministeriële be- B&W met de gevolgendJedaaruit
schikking die Leusden in voortvtoei,!n. Er iaan "beperkende
september bereikte. Voor Invloeden uit vanhetaanwijzentot
B ··W btk td" natuurgebied.aldus het Leusdense... e e en e aanwIJ- college.
zing van de bosjes tot be- Er zijn bestemmIniSplannen
schermdgebied, een tegen. ontwikkeld dJe betrekldnghebben
valler op bet gebiedde SChoolsteegboaJes.

. Onderdeelvan de Leusdensepiano
Dat bUjkt uit de bneldJehet col: nen Zijn de bestemmIngen"kInder·

boerdenJ" en "sportterrein". Die
piannen kunnen niet wlievoerd
worden als de bosjesnatuurgebied
zijn geworden.

B&W. wijzen er teven.>op dat de
bouwplannenClaverenblad·WUden-
burg In het zuiden van Leusden·
ｾ ｮ ｴ ｲ ｵ ｭ Ｌ waar1198 wonIngenzuilen
worden gebouwd, de komendeJa·
"'n. wellicht vertragIng oplopen.
Dat gebeurt. als met name de
grondwaterstandvan de bosjesop
het vereistepell gehandhaafdmoet
worden.Door bouwwerkzaamheden
veranderthetpeJI vanhet grondwa·
ter.

LeusdenIs momenteelbezli een
structuurplanvoor de komendetien
Jaarte ontwerpen.JUist nu afgewa.
gen wordt waarheende gemeenter
uiliebreld kan worden. worden de
Sclloolsteegbosjestot natuurgebied
verklaard. zo klagen B&W. "Daar·
meewordt eengoedebeJangenatwe-
i1ng doorltrulst" merkenB&W op. •
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