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'BLADMOSSENOP BE:TONNENWEGPALENTUSSENAMERSFOORTEN HOOGLAND

door

G.M. Dirkse, J.W. van Vliet & V. van Laar

1. Inleiding

Al eerderwas het ons opgevallen, dat in de bermen van verscheidenewegen
in de provincie Utrecht robuuste, betonnenpalen staan, die dikwijls rijk
bemost zijn. Deze palen hebben een breedtevan ca. 25 cm, lopen aan de bo-
venkant naar de vier zijden schuin af en steken tot ca. 60 cm boven de grond
uit. Aan drie zijden komt in bas-reliëfhet ｷ ｡ ｰ ･ ｾ van de provincie Utrecht
voor, terwijl de anderezijde de lettercombinatiePE of PG draagt.
Ook tussende bebouwdekommen van Amersfoort en Hoogland, langs de Hoogland-
seweg, de Oude Hamseweg(sinds 23 april 1980 De Schansgeheten)en de Hamse-
weg komen zulke palen voor. Zij vormen een herinneringaan de vroegerepro-
vinciale weg, die vóór de aanlegvan de Bunschoterstraatde verbinding tussen
Amersfoort, Hoogland en Bunschotenvormde.
Naar de heer A.N. Wind (Provinciale Waterstaatvan Utrecht) ons mededeelde
werden deze palen aan het einde van de twintiger jaren langs de provinciale
wegen en de provinciegrenzengeplaatsten geven de lettercombinatiesPE en
PG respectievelijkde grens van een ｰ ｲ ｯ ｶ ｩ ｮ ｣ ｩ ｾ ｡ ｬ eigendom en de grens van de
provincie aan. Aangezien ook tegenwoordigde verplichting bestaatom ten be-
hoeve van het kadasterdeze eigendommenzichtbaar te houden, worden de palen
in stand gehoudenen, waar nodig, door nieuwe vervangen. Hiervoor gebruikt
men echter meer en meer palen van geringereomvang die, als zij van beton
zijn, smaller zijn dan de oudere en alleen de letters PE dragen. De laatste
jaren worden ook plastic palen gebruikt. De grote betonnenpalen, voorzien
van het provinciewapenzijn langzamerhandeen historischebijzonderheidge-
worden.

2. werkwijze

Ns een globale inventarisatievan de aanwezigewegpalen tussenAmersfoort
en Hoogland, werden op 15 januari, 22 januari en 5 februari 1960 26 palen
nader op hun mosbegroeiingonderzocht (figuur 1). Hiervan behoordener vijf
(de nrs. 13 t/m 16) tot een nieuwer type wegpaal dan die met de provincie-
wapens. Daarnaastwerd van elke paal een aantal gegevensgenoteerd,zoals
de hoogte, de situering ten opzichte van de omgeving en de plaatselijke fac-
toren die de aanwezigheidvan mossoortenkunnen beinvloeden.Tevens werd
voor elke mossoortgenoteerdof deze aan de bovenkantvan de paal, dan wel
op de zijkanten groeide en op welke windrichting de groeiplaatswas gelegen•
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Figuur 1. Situering van de onderzochtewegpa1enlangs de Hamseweg(nrs. 1
t/m 12) en de Oude Hamseweg(nrs. 13 t/m 26). De ors. 1 t/m 8 zijn binnen
de kaartbladcoördinaten154/465 (atlasblok 32-23) gelegen, de nrs. 9 t/m 26
binnen de coördinaten154/464 (atlasblok 32-33).
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Figuur 2.

Met mossenbegroeidewegpaal langs de Oude Hamseweg(De Schans)
(noordkant van nr. 24). Foto Oineke Blaauw-Groenhof
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3. resultaten

In totaal werden 22 verschillendesoorten bladmossenaangetroffen.Hoewel
onder deze soortengeen uitgesprokenzeldzaamhedenvoorkomen, is er toch een
aantal bij dat bijzonder genoemdkan worden, nl. Orthotrichum anomalum,
Schistidium apocarpum,Brachytheciumpopuleum, Tortula laevipila en Ortho-
trichum affine.
Een tweede opvallendheidis, dat niet alle soorteneven frequent voorkomen.
Er zijn weinig soortendie op veel palen groeien, terwijl het merendeelvan
de soortenop slechtsenkele palen voorkomt. Het diagram in figuur 3 laat
zien, dat ca. 50 % van alle aangetroffensoortenminder dan vier keer voor-
komt (op 16 %van de palen), terwijl slechtseen vijftal bladmossen(22 %
van het totaal) meer dan 8 keer voorkomt (op 32 %van de palen).
Het aantal soorten bladmossenper paal bedraagtgemiddeld 5,1. ·Een aantal
van meer dan negen soortenper paal komt slechtsbij uitzonderingvoor (vier
keer). Een en ander is te lezen in figuur 4. Deze grafiek laat in het midden
een top zien en loopt naar beide zijden min of meer symmetrisch,maar enigs-
zins brokkelig af. De rijkst begroeidepalen staan in de brede berm van de
Oude Hamseweg(De Schans),de aan mossoortenarmste palen staan in de bebouw-
de kom van Hoogland. Het is dus kennelijk zo, dat de omgevingsfactoreneen
rol spelenbij de vestiging en de groei van de mossen. De palen langs de Oude
Hamsewegstaanvoor een deel in de schaduwvan hoge eiken en spontaneopslag
van bomen. Langs de Hamsewegstaande paaltjesdeels in een wegberm langs
een weiland, deels in de bebouwdekom. Binnen de bebouwdekom heeft de mos-
groei ongetwijfeld te lijden van het op korte afstandpasserendeverkeer, van
urinerendehonden, beschadigingene.d., voorts van luchtverontreinigingin
de vorm van zwavel-dioxyde (VAN LOOIJ, 1980).
De verdeling van de soortenover de verschillendewindrichtingen gaf geen
duidelijke patronente zien. De zeldzamesoortenwerden te weinig aangetrof-
fen om er in dit opzicht conclusiesaan te verbinden en de algemenerever-
toonden geen duidelijke presentieverschillenten opzichte van de windrich-
tingen.
Daarom is volstaanmet een overzichtstabel(tabel 1). Van alle soortenwerd
nagegaanof er een verschil bestondtussenhet voorkomen op de bovenkanten
en het voorkomen op de zijkanten van de paaltjes.
Tabel 2 geeft een indruk van de resultaten.
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fig. 3. Diagram dat het aantal soortenafbeeldt op hun mate van voorkomen:
6 soortenkomen maar op 1 paal voor; 7 soortenkomen op 2 of 3 palen voor;
etc••
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fig. 4. Diagram van de frequentie van het aantal soortenper paal. De in
totaal 4 palen met meer dan 8 soorten liggen langs de Oude Hamseweg. Twee
palen met minder dan 3 soorten liggen in de bebouwdekom van Hoogland. één
paal zonder mosbegroeiingstaat langs de Oude Hamseweg.
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I ｾ 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 1,3 14 15 16 17 IB 19 20 21 22 23 24 25 26

SOORTEN

Tortula .uralis • • • • • • • • • • • • • • • • • + + + + • • • +

Gril.ia pulvinata • + • + + • + • + • • + • + + • + + + +

BryuI argenteul · + + · + + • + + + · • · · • + + + + •
Orthotrichul diaphanul · · + • + • • • • • · · · + + • · • •
eeratodonpurpureU$ · · · • • · • + + + · · + + • · · + '.
BryuI capillare " +", + + •· · · ·· • · • · " · + · ·
BrachytheciuIrutabulu. · · · · · + + • • + ·
Orthotrichul a"0Ia1u. · · + · · · + · + + · · · +

Alblystegiul serpens • • · , . · · + · + · · · · •
Hypnul cupressifor.e · · + · · · · • · · · · · · +

SchistidiuI apoearpu. · · • · · + · · · · · · · · · · + · ·
BryuI bicolor · · · · · + • · · • · · · ·
BrachytheciuIpopuleul · · · + · · · · · · • · · ·
BryuI -spee. · · · + · · · · · · · · • " · .. ·
BrachytheciuIalbicans · · · · · · · · · · + · · .. · · •
Tortula laevipil. · · · · · · · · · + · + · · · ·
Lophocolo. heterophYlle · · · · · · · + · , · · · · ·' ·
Orthotrichul affin. · · · · · · · · · • · · · · · · ·
Plagio.niul .ffin. · · · : · · · · · · + · , ·
Rhynchostegiulconfertu. · · · · · · · · · · · · · + · · ·
Houlotheciul serielu, · · ·· · · · · · · · + · · ·
BrachytheciuIvelutinu. · · · · · · · · · · + · · · · ·
AANTAL SOO'RTEN I 2 3 5 3 56 4 7 5 4 5 4 6 3 4 0 4 9 9 9 10 3 7 5 '5
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Figuur 5.
Detail van met bladmossenbegroeidewegpaal langs de Hamseweg.
Foto Dineke Blaauw-Groenhof
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Tabel 2

ｾ
bovenkant zijkant

soorten

Tortula muralis, Muurmos 19 22

Grimmia pulvinata, Muisjesmos 18 16

Bryum argenteum,Zilvermos 14 4

Orthotrichum diaphanum, Grijze 6 12
haarmuts

Ceratodonpurpureus,Purper-. 9 4
steeltje .

De twee algemeenstesoorten, Muurmos (Tortula muralis) en Muisjesmos (Grim-
mia pulvinata) komen op beide onderscheidendelen van de paaltjesvrijwel
even vaak voor. De Grijze haarmuts (Orthotrichum diaphanum), vaak een bewo-
ner van beschaduwdestenen, blijkt tweemaal zo vaak voor te komen op zijkan-
ten als op bovenkanten.
Purpersteeltje(Ceratodonpurpureus)en Zilvermos (Bryum argenteum)vertonen
een tegenovergesteldbeeld (zoals te verwachtenvan bewonersvan onbeschutte,
voedselrijkegronden) en komen meer voor op de koppen dan op de zijkanten.
Tenslotte is er nog de vraag of het aantal geïnventariseerdepalen voldoende
groot is om een volledig beeld van de mosflora te verkrijgen; niet alle pa-
len werden immers geïnventariseerd.Uit figuur 6 blijkt, dat naarmatehet
aantal geïnventariseerdepalen toeneemt,ook het aantalgevondensoorten toe-
neemt. De toenemingvan het aantal mossoortenverloopt in de figuur nogal on-
regelmatig. Het diagram vertoont duidelijk twee plateau's;heteersteheeft
betrekking op de palen 9 t/m 13 en het tweede op de palen 21 t/m 26. De oor-
zaak hiervan ligt in het feit dat beide reeksenop verschillendestandplaat-
sen betrekking hebben: tot de eerstereeks behorende palen van de Hamseweg
en tot de tweede reeks behorende palen van de Oude Hamseweg(De Schans).
Beide reeksenliggen hemelsbreed500 tot 1000 m uiteen. De plateau'sin het
diagram wijzen erop dat op beide standplaatseneen verzadigingin het aantal
mossoortenis opgetreden.Het aantal onderzochtepalen mag dus voldoende
groot geachtworden om een overzicht van de voorkomendemossoortente ver-
krijgen.
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figuur 6.
Deze figuur toont, hoe naarmatemeer palen onderzochtzijn, het aantalge-
vonden mosaoortentoeneemt. De toenameverloopt nogal onregelmatig.Duidelijk
lijk zijn twee plateau'ste zien van de ge tot de 14e paal en van de 2ie
tot en met de 25e paal. Dit hangt samenmet het feit, dat de palen in twee
groepenbijeen liggen; resp. de Hamsewegen langs de Oude Hamseweg.Genoem-
de plateau'swijzen op een verzadiging.vande groeiplaatsen.Op één wegpaal
werden geen mosaenaangetroffen;deze is uit de figuur weggelaten.
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4. Overzicht van de Wt1argenf)1flt1l soorten

Tortula muralis Hedw. - Muurmos
Komt in de omgeving van Amersfoort voor op stenen, bruggen,enmuren.
Zeer algemeen.Gevondenop alle palen.

Grimmia pulvinata Hedw. - Muisjesmos
Komt in de omgeving van Amersfoort meer voor op beton dan op baksteen.
Is zeer algemeen,hoewel niet zo talrijk als de vorige soort.
Gevondenop 80 %van de palen.

Bryum argenteum Hedw. - Zilvermos
Komt in de omgeving van Amerafoort voor op de grond, tuasentrottoir-
tegela, op braakliggendeakkers, met straatvuil overdektegrachtmuren,
etc•. Zeer algemeen.Gevondenop 60 % van de palen en duidelijk meer
op de bovenkantdan op de zijkanten."

Orthotrichum diaphanum Brid. - Grijze haarmuts
Komt in de omgeving van Amersfoort vrijwel uitsluitend voor op vrij
droge, beschaduwdemuren, bruggen en stenen. Algemeen. Gevondenop
52 %van de palen en in tegenstellingtot het vorige mos duidelijk
vaker op de zijkanten dan op de bovenkanten.

Ceratodonpurpureus (Hedw.) Brid. - Purpersteeltje
Komt in de omgeving van Amersfoort voor op allerlei voedselrijkegroei-
plaatsen.Vaak samenmet Bryum argenteum.Zeer algemeen.
Gevondenop 44 %van de palen. Duidelijk vaker op de bovenkantendan
op de zijkanten.

Bryum capillare Hedw. - Gedraaidknikmos
Komt in de omgeving van Amersfoort voor op bomen van verschillende
soort, maar niet op dennen, eiken, beuken of berken. Voorts veel op
beschaduwdebakstenenmuren en betonnenbruggen. Algemeen.
Gevondenop 28 %van de palen.

Amblystegium aerpens (Hedw.) Schimp. - Pluisdraadmos
Komt in de omgeving van Amersfoort voor op essen,populierenen wilgen.
Bovendien op niet te droge, beschaduwdemuren en bruggen. Algemeen.
Gevondenop 16 %van de palen.

Brachytheciumrutabulum (Hedw.) Schimp. - Dikkopmos
Komt in de omgeving van Amersfoort voor op de grond in voedselrijke
bossen. Vaak onder brandnetels.Soms op muren. Zeer algemeen.
Gevondenop 20 %van de palen.

Hypnum cupressiforme Hedw. - Klauwtjesmos
Komt in de omgeving van Amersfoort vooral voor in de heideveldenop
de UtrechtseHeuvelrug. In de GelderseVallei eigenlijk alleen op po-
pulieren, essenen eiken. Ook op muren en bruggen. Algemeen.
Gevondenop 12 % van de palen.

Orthotrichum anomalum Hedw. - Haarmutsmos
Komt in de omgeving van Amersfoort voor op droge, maar niet te droge
betonnenbruggen. Tamelijk zeldzaam.
Gevondenop 20 %van de palen. Vrijwel altijd met kapsels.

Schistidium apocarpum (Hedw.) B. & S. - "Achterlichtmos"
Komt in de omgeving van Amersfoort vrijwel uitsluitend voor op vrij
droge, beschaduwdestenen, bakstenenmuren en betonnenbruggen.
Tamelijk zeldzaam, maar toch algemenerdan de vorige soort, met
welke zij veelal aamen groeit.

Bryum bicolor Dicks. - (Knikmos)
Komt in de omgeving van Amersfoort vooral voor in de Vallei, op
kale grond langs paadjes,vochtige atrandjes,volkstuinen etc••
Nooit op bomen, en vooral op stenenen beton als deze met modder
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bespatZiJn. Algemeen.
Gevondenop 12 %van de palen.

Brachytheciumpopuleum (Hedw.) Schimp. - (Dikkopmos)
Komt in de omgeving van Amersfoort voor op beschaduwdestenen, muren
en keien. Ook op essestobbenin essehakhout.Meer in de GelderseVal-
lei dan op de UtrechtseHeuvelrug. Tamelijk zeldzaam.
Deze soort werd op 2 palen gevonden.

Brachytheciumalbicans (Hedw.) B.S.G. - Bleek dikkopmos
Komt in de omgeving van Amersfoort voor op de grond; op droge, zandige
plekken tussengras. Niet op bomen en alleen op steen of beton als
daar veel zand op is afgezet. Tamelijk zeldzaam.
Deze soort werd op 2 palen gevonden.

Tortu1a laevipila (Brid.) Schwägr. - (Kronkeltandmos)
Komt in de omgeving van Amersfoort uitsluitend voor op vrij droge,
beschaduwdebakstenenmuren en betonnenbpuggen. Tamelijk zeldzaam.
Deze soort werd op 1 paal gevonden. '

Lophocoleaheterophylla (Schrad.) - Kantmos
Komt in de omgeving van Amersfoort vooral voor op de stammenvan al-
lerlei soorten bomen. Zelden op de grond of op steen. Zeer algemeen.
Deze soort werd op 1 paal gevonden.

Orthotrichum affine Brid. - (Haarmutsmos)
Komt in de omgeving van Amersfoort vrijwel uitsluitend voor op bak-
stenen, natuurstenenen beton, langs en boven het water. Zelden op
de stam van wilgen. Zeldzaam.
Deze soort werd op 1 paal gevonden.

P1agiomniumaffine (Funck) Kop. - Rondblad-sterremos
Komt in de buurt van Amersfoort vrijwel uitsluitend voor op de grond
in voedselrijke bossenof in betrekkelijk schralewegbermenmet o.a.
Luzula campestris(Gewone veldbies) en Pseudoscleropodiumpurum
(Groot 1addermos).Tamelijk algemeen.
Deze soort werd op 1 paal gevonden.

Rhynchostegiumconfertum (Dicks.) Schimp. - Steensnavelmos
Komt in de omgeving van Amersfoort voor op vrij droge, beschaduwde,
oude muren, waarop meestal een dun laagje humeusmateriaal ligt.
Tamelijk algemeen.
Deze soort werd op 1 paal gevonden.

Homalotheciumsericeum (Hedw.) Schimp. - Zijdemos
Komt in de omgeving van Amersfoort voor op vrij droge, zonnige beton-
nen bruggen en bakstenenmuren. Tamelijk zeldzaam.
Deze soort werd op 1 paal gevonden.

Brachytheciumvelutinum (Hedw.) Schimp. - Fluweelmos
Komt in de omgeving van Amersfoort voor op vrij droge, beschaduwde
muren en stenen.Ook op stobben van wilg en es. Algemeen.
Deze soort werd op 1 paal gevonden.
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5. Bt!JotJden beheer van dl mosflora

De groeimogelijkhedenvoor de mossenop de beschrevenwegpalen worden zowel
door natuurlijke als door menselijke invloeden bepaald. Belangrijke natuur-
lijke invloeden zijn beschaduwingen vochthuishouding(relatieve luchtvoch-
tigheid en neerslag).Het is derhalvevan belang dat op plaatsenwaar voor
mossengunstigeomstandighedenheersen,zoals o.a. langs bosrandenen hout-
singels het geval is, deze omstandighedenblijven bestaan.In de praktijk
betekentdit dat bomen niet moeten worden gekapt, houtwallen en houtsingels
niet moeten worden gerooid, enz..
Waar om de een of anderereden binnen de bebouwdekom (Hooglandsewegin
Amersfoort, Hamsewegin' Hoogland) wegpalenmoeten verdwijnen, kan worden
overwogendeze over te plaatsennaar een beschaduwde,beschutteplek, bij
voorkeur nasr open gevallen plaatsenin de hierboven beschrevenpslenrijen.
Hiermee is tevens een historisch belang gediend, omdat de eigendomspalen
kenmerkendzijn voor provinciale wegen uit de twintiger jaren.
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ENKELE WATERWILDTELl.INGEN----

door Wim Knol.

Inleiding:

In het voorjaar van 1980 heb ik op vijf .achtereenvolgen-
de dagen een waterwildtelling. ｾ ･ ｨ ｯ ｵ ､ ･ ｮ ｟ ｬ ｡ ｮ ｧ ｳ het Nijkerkernauw
(gemeentet\Bunschotenen Nijkerk) •
De opzet van dit kleine onderzoekjewas om na te gaan welke
verschillener in aantallenwatervogelsontstaan bij dagelijkse
tellingen. Ook zou wellicht kunnen blijken in hoeverreéén
telling representatiefis voor een wat langereperiode. Dit
extrapolerenis een veelgebruiktemethodebij waterwildtellers.
Zo probeertmen aan de hand van maandelijkseof wekelijkse
tellingen een beeld te krijgen van de kapaciteitvan een bepaald
gebied of van het aantalsverloopvan verschillendesoorten.

Het telg'ebied:

Het trajekt dat geteld werd, ligt. tussenSpakenburg
'\

en Nijkerk(zie kaart). Het randmeerheet hier ｎ ｩ ｪ ｾ ･ ｲ ｫ ･ ｲ ｮ ｡ ｵ ｷ en
ｾ Ｎ '.

is zo'n 400-900 meter breed. Aan de zuidkant loopt een dijk en
. -

aan·de noordzijdevan het randmeerligt de min ··of mee+.glooiende
kust van Zuid-Flevoland. De .tbtale'lengte van ｨ ｾ ｴ teltr'ajekt
bedraagtca. zes kilometer.

Telmethode:

Er werd geteld vanaf de landzijde, dus vanaf de dijk.
Dat heeft als grote voordelendat de lichtval gunstig is, het
tellersstandpunthoog ligt en dat de meesteeendenmin of meer
de beschuttingvan de dijk opzoeken.Als mogelijk voordeelvalt
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ook nog te vermeldendat de vaargeul aan de kant van Zuid-Flevo-

land ligt. Er werd geteld met een 9x63'kijkèr, hetgeenbij

minder gunstigeweersomstandighedennog wel eensmoeilijkheden

opleverdeals het om soortenging die zich aan de anderezijde
van het randmeerophielden.

Er zijn vijf tellingen verricht in de periodevan 24 maart 1980

t/m 28 maart 1980. Verder zijn er nog twee anderetellingen

verricht, te weten één op 15 maart en één op 12 april, die

als maatstafkunnen dienen voor extrapolatieop langere termijn.

Resultaten:

datum f15/3 24/3 25/3 26/3 27/3 28/3 12/4

soort

wilde eend 66 10 13 20 24 17 39
wintertaling 13 - 4 - - - , -
krakeend - - - - - 2 -
smient 65 1199 449 1188 70 573 -
slobeend - 2 - 2 1 10 -
pijlstaart - - - - - 2 -
kuifeend 94 87 74 62 40 31 6
brilduiker - 6 8 10 7 17 20
gr.zaagbek 58 28 37 31 20 38 -
bergeend - - - - - - 6
meerkoet 19 19 18 49 2 8 6
fuut 11 30 32 37 30 28 29,

dodaars - - - 1 1 - -
roodkeelduikel 1 - - - - - -
midd.zaaabek - - - 1 - - - ,
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Besprekingvan de resultaten.

Bekijken we eerstde tellingen

van 24/3 t/m 28/3, dan blijkt dat de aantallenper teldag niet
sterk veranderen,uitgezonderddie van de smient. Overigenszijn
de lage aantallenwaarin de verschillendesoortenvoorkomen, er
de oorzaakvan dat er van dag tot dag wel relatief grote verschil-

len kunnen ontstaan.Vandaar ook dat over de fluktuaties van

nagenoegalle waargenomensoorten geen uitspraakkan worden gedaan.

Bij de kuifeend zien we een afname ｯ ｰ ｴ ｾ ･ ､ ･ ｮ die ｶ ･ ｾ ｯ ･ ､ ･ ｬ ｩ ｪ ｫ

het gevolg is van het wegtrekkennaar de broedgebieden.Dit ver-

loop is vrij regelmatig.

De aantallensmienten fluktueren zeer sterk. Zo kunnen er van dag
tot dag grote verschillen optreden. Bij naderebestuderingbleek

dat dit grote verloop te maken had met het tijdstip waarop
geteld werd en mogelijk ook met de weersomstandigheden.
Bij zeer vroege tellingen(25/3 en 28/3) bleek nl. een deel"van de
smientennog op de graslandente zitten. Pas na negen á tien uur

's ochtendsbleken alle smientenop het water te zitten. Op 27/3
regendehet 's ochtendsen bleven de smientenzeer lang op de
graslandenfourageren.

Wanneerwe de maandelijksetellingen van 15/3 en 12/4 bekijken,
en op grond van deze twee tellingen een uitspraakzoudenwillen

doen over de tussenliggendeperiode, dan zou dat voor een aantal

soortenbijzonder moeilijk zijn.

Vooral de smient zou te laag ingeschatworden. Zo zou ook het

voorkomen van de slobeendin de tussenliggendeperiodebetwijfeld
worden.

Konklusie.

Op grond van vijf dagelijkse tellingen is gebleken
dat de aantallenwatervogelsper dag niet sterk varieerden.
Bij smienten, maar wellicht ook bij anderesoorten, moet men
bedachtzijn op een wat late trek van voedsel-naar rustgebied.

J
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Uit dit onderzoekjekomt verder naar voren dat:

- het bij maandelijksetellingen moeilijk, zo niet onmogelijk is

om alle in het gebiedvoorkomendesoortenwaar te nemen.
de aantallenbij maandelijksetellingen niet altijd voldoende

informatie geven over de tussenliggendeperiode.
wekelijkse tellingen voor een klein gebied meer betrouwbaarzijn.

er bestwat meer nauwkeurigheidgevraagdkan worden bij de

interpretatievan waterwildgegevens.

Diskussie.
Bovenstaandewaarnemingenen .Konklusies ｺ ｩ ｾ ｮ gebaseerd

op een beperkt onderzochtgebied in een korte tijdsperiodeen

gelden voorlopig ook alleen daarvoor.
Door het beperktegebied is het randeffektvrij groot, zodat

geringeverschuivingenal tot anderetotalen kunnen leiden.

Maandelijksetellingen in het kader van een landelijke waterwild-

telling geven veel minder grote fluktuaties te zien en zijn als

zodanig dan ook goed bruikbaar.
Rest nog te vermeldendat ook tellers fouten kunnen maken.

156 157
S·:!S·

L- _.
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159 160 160
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VELDWAARNEMINGEN IS

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

Kocks,G.H., en J.M.G. van der Poel,1981, Landbouwkundigebeschrij-
vingen uit de 1ge eeuw, deel 11, overige provincies. 424 blz.

In dit boek wordt ook aandachtgeschonkenaan de GelderseVallei
(pp. 75-130). Over de plantengroeivan 4e bouwlandenen graslanden
in die tijd(+ 1866) wordt gemeld:

- •••••. :.De voornaamsteonkruiden
'die in de rogge voorkomen, zijn: bolderik(Agrostemmagithago),
blauwbloem(Centauriacyanus), klaprozen(Papaverrhoeas), ringel-
wikken(Vicia cracca), dauwknoppen (Galeopsisversicolor, Tetrahit
en Ochroleuca), doch deze onkruiden worden niet zoo menigvuldig
aangetroffen,dat zij eene afzonderlijkebehandelingvereischen•

•••••••••Het herhaaldeploegen acht men zeer voordelig, het eggen
daarentegenzeer nadeelig, omdat men dan in droge jaren zeer ligt
gevaar loopt in plaats boekweit den ganschenakker met vogelgras
(Panicumcrusgalli) bezet te vinden, zooals bewezenwordt door de
wendakkers,waar men dit onkruid het meestevindt, omdat daar de
grond fijn verkruimeld is, ten gevolge van het omwendenvan den
ploeg en de eggen. • ••••••••Verder treft men in de boekweit
de herik(Raphanusraphanistrum), en de dauwknoppen(Galeopsis
versicolor), als onkruid aan.•..•••••

.•.••••••De grassoortendie op de graslandende hoofdrol spelen,
zijn: meelraai(Holcuslanatus), kamgras(Cynosuruscrystatus),
reukgras(Anthoxantumodoratum) waarbij dan niet zelden de kweek
(Agropyrum repens) en de dravik zoowel de ｺ ｡ ｣ ｨ ｾ ｾ Ｈ ｂ ｲ ｯ ｭ ｵ ｳ mollis) als
de onvruchtbare(Bromussterilis) op schralegronden in groote
hoeveelheidvoorkomen. Verder struisgrassen(Agrostis),op zure
ｧ ｾ ｯ ｮ ､ ･ ｮ de rietgrassen(Carex)en biezen(Yuncus).
Het rtaliaanschen Engelschraaigras, groeit op de leemige zand-
gronden der Gelderschevallei bij zaailing, zeer weelderig, en
geeft een zeer vroeg voeder, wat in deze schralestrekenzeer
welkom is, daar de weiden veel later dan die der kleigronden
kunnen beweid worden. Deze grassoortenworden echterweinig
gezaaid. Na 1 of 2 jaren zijn zij ook uit de weiden verdwenen,
en zijn niet tegen strengewintervorst bestand.
Vele weiden zijn bekend als meerigeweiden, d.i. waarin het vee
aan het meer of bloedpissenonderhevig is. Even als elderswordt
dit veroorzaaktdoor zure planten, zooals hermoes,zuring,riet-
gras enz .

ｾＮ Men zij bedachtop de soms verwarrendenaamgeving.Zo heet
ringelwikke nu Vicia hirsuta en wordt met Vicia craccade
vogelwikke aangeduid.Rietgras behoort tot het geslacht
Phalaris en het geslachtCarex wordt gevormd door de zeggen.
De hierboven genoemdeherik, moet vermoedelijk knopherik zijn,
daar de plant die men tegenwoordigmet herik aanduidt,
Sinapis arvensisheet en het waarschijnlijker is dal de
nederlandse(streek)namenｶ ･ ｲ ｡ ｮ ､ ･ ｲ ｾ zijn dan de officiële
nomenklatuur.

J
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VOGELS Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ ｾ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ

KOOTWUkERBROEK- De oolevu<,dle olAds
."CU.....1977in deweil.odenrooddeboerderij"""
de familie DokIeruode La.geladerwegvertoeft,is
da.r 00 oOS steedsIe zien. De oolevur is la die
omaeVÛIC eenbegripgewordeoenaiel meerweg Ie
deakeauil de..ment.vlng.Zil de ole zwart·witte
voaela1etop decilo v.ndev.rk ebaurdan loopt
hij eramsla de weil.odeoI.opdeValksebeeILMet
...ole passenstopl hij door de wei op zoek DUr

mollen, JDuiuD en kikkers.
De ooievaarprakkizeerter in de herfstnict over

omnaarhetwlrmezuidenwe8tetrekken.Nee,ijs en
wederdienendeblijfl hij zijn slaappl.atsop de ci10
trouw. Als degrondbevrorenis endeooievaarver·
slokenis van zijn voedsel,komt hij d.gelijks bij de
familie Dokter eenpaarvisjes en wat Undags·kui·
kenshalen.

Vorige week dinsdagw.s er ineenseen tweede
ooievaarin de omgevingvan de boerderij.Als een
lopend vuurtje glng het door de buurt: er is een
ooievaarbijl Nu is ｾ Ooievurs ｾ ｫ ･ ｮ ､ dot de
keuzevu eenp.rtnergeêneenvoudigezaakblijkt te
zijD.

,.Eris evenheviggevochten,"verteltdeheerDok·
ter. "Moor nuhebbenzeelkaarge.ccepteerd.Regel·
_tlg zitten ze te p.renop het nest.

fédereenin Kootwijkerbroekwaebtnu metspan·
ning afof hetpaartjeooievaarseierengaatleggenen
eenpurjongengroot zal brengen.Alles wijst erop
dat dit wel eenszou kunnengebeuren.

Het paartjeooievaarsis vanafde Laageinderweg
heelgoedte bekijken.Belangstellendenwordenver·
zochtniet het weilandin te lopen,hetgeenonnodige
verstoringzaJ veroorzaken.

Barnpveldsekrant 29-4-1982.

noot:

ｾ ｩ ｴ paartjebleek uit zgn.

Liesveldseooievaarste bpstaan.

d.w.Z. gefokte exemplaren.

Helaas zijn dp jongen van oit

nest vroegtijnig gestorven ｾ ｯ ｯ ｲ

mogelijk voedselgebrek.Van ｾ ･

vijf broedgevallenin 1982 in

Nederlandbleek er slechts één

paar van wilde afkomst(Grafhorst).
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Fuut-NIJKERK: 25-4-1981, 31 ex. op het Nijkerkernauw(T.Slagboom).
ｾ ･ ｵ ｳ ､ ･ ｮ Ｚ 28-9-1981, 1 paar met twee pullen in een zandput

langs het Valleikanaal. Eerder dit jaar(20-7) werd er één
pul gezien,vermoedelijkvan het eerstebroedsel.De soort
werd hier dit jaar voor het eerstbroedendaangetroffen.
(T.Slagboom).noot:de fuut breidt zich de laatstejaren ver-
moedelijk uit,zowel als broed- als wintervogel.

ｋ ｵ ｩ ｦ ､ ｵ ｩ ｾ ･ ｲ Ｍ ｐ ｵ ｴ ｴ ･ ｮ Ｚ 13-11-1982, 1 ex. op het Nuldernauw
475x162,(T.Slagboom).

Dodaars-LEUSDEN/WOUDENBERG!SCHERPENZEEL:15-1-1981, 55 ex. tussen
Amersfoort en de Rode Haan.(T.Slagboom).AMERSFOORT:23-1-1981,
12.30 uur 1 ex.:26-1-l98l,16.30uur,lex.: 30-1 om l2.30uur 6ex:
2-2 om l2.30uur 7ex.: 9-2 om l6.45uur 5ex.: 16-2 om l2.30uur
lex.: 23-2 om l3.00uur 3ex.: 24-2 frex.: 28-2 om l8.30uur 3ex.t
2-3 om 8.45uur 2 ex.: 4-3 om l2.45uur 2ex.: l7-3'3ex.: 20-3
3ex.: 23-3 om l2.30uur 4ex.: 25-3 om 8.45uur lex.: 1-4 om
l7.30uur lex.: 6-4 om l2.l5uur lex.: 5-11, lex.: 30-11 om
l4.30uur lex.: 2-11 om l3.00uur 2ex.: 10-12 om 8.45uur lex.:
vier keer werd waargenomenhoe een witvisje(wsch. jonge
blankvoorn) van 4á5 cm. lengte werd gevangen. In januari en
februari 1982 werd hier geen enkele dodaarsgezien(deEem
tussende Xoppelpoort en de spoorbrug)32-33:l54x463(V.v.Laar).
AMERSFOORT: 2-2-l98l,om 8.l5uur lex. Valleikanaal!Bunschoter-
str.:32-33: l54x464; 8-2-1981, lex. in de Eem bij de ｾ ｬ Ｎ ｍ ･ ｬ ｭ

32-23: l50x465; Ｒ Ｘ Ｍ Ｒ Ｍ ｾ Ｙ Ｘ ｬ Ｌ lex. Valleikanaal tussenColumbus-
weg en Hoge weg, 32-34: l55x463; 26-3-1981 om 10.30uur lex.
vijver v.Randwijcklaan/Trekvogelweg,32-34:l56x464;
12-12-1981, lex. Eem/havenIndustrieterrein,32-33:l53x464
(V. v •Laar) .
AMERSFOORT: l2-II-1982, lex. in het Valleikanaal,155.3-464.4
(L.Boon). LEUSDEN: 20-2-1982, 2ex. in de Heiligenbergerbeek
ter hoogte van Lockhorst,156.4-460.2(L.Boon).

Aalscholver-NIJKERK: 25-II-1982, 78 ex. op het Nijkerkernauw
(T.Slagboom)•

Purperreiger-LEUSDEN:20-VIII-198l, lex. overvliegendbij het
Valleikanaal omgeving Leusden-c(T.Slagboom).

Koereiqer-NIJKERK: l8-VIII-198l, lex. nabij het stoomgemaal
ａ ｲ ｾ ･ ｭ ｨ ･ ･ ｮ Ｌ 473.6-158.7 (T.Slagboom, W.Knol).

Zwarte zwaan-AMERSFOORT: l6-I-1983, lex. tussenknobbelzwanenen·
kleine zwanen in polder Zeldert, 466.9-151.2 (T.Slagboomen
W.Knol). Al jarenlangworden er zwarte zwanen in het wild
gezien, zie ook te Velde 14 en 16. (Gaat het hier om dezelfde
exemplaren?)• .

Knobbelzwaan-NIJKERK: 15-II-1981, 108 exemplarenverspreidof
in groepjesin de polder Arkemheen (T.Slagboom).

Wilde zwaan-NIJKERK: 7-II-198l, 4ex. in de polder Arkemheen
(T.Slagboom); 15-II-198l, eveneens4ex. in Arkemheen(T.Slag-
boom). LEUSDEN: l4-I-1981, 6ex. overvliegenórichting zzw,
nabij het Valleikanaal te Leusden-G (T.Slagboom).
NIJKERK: 19-I-1982, lex. in de Arkervaart ter hoogte van de
waterzuivering.Deze vogel vertoefdetussen een groep van ca.
50 knobbelzwanenin de nabijheid van een wak. De zwaan ver-
toefde hier zeker enkele dagen en kon met brood gevoerdworden.
(T.Slagboomen W.Knol)
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SOEST: 19-I-1982, lex. tussenkleine zwanen aan de westkantvan
de Eem ter hoogtevan de Melm.(T.Slagboomen W.Knol) 466x150.

Kleine zwaan-NIJKERK: 7-II-1981, 427ex. in de polder Arkemheen;
Ｒ Ｕ ｾ ｉ Ｍ ｬ Ｙ Ｘ Ｑ Ｌ 53gex. in Arkemheen(T.slagboom).AMERSFOORT/
BUNSCHOTEN/NIJKERK: 21-XI-1981, 902ex. in de polders ten
oostenvan de Eem + Arkemheen(T.Slagboom).AMERSFOORT/BUN-
SCHOTEN/NIJKERK: 30-XI-1982, 1695ex. in de polders ten oosten
van de Eem + Arkemheen. Di t is tot nu toe het boogstllaantal
bekendekleine zwanen op de graslandenin dit gebied (W.Knol)
Zie ook te Velde 14.

Grauwe ganS-NIJKERK: 4-I-1982, lex. in polder Arkemheen(T.Slagboom).

Rietgans-NIJKERK: 22-xtI-1981, 31ex. in de polder Arkemheen
(T.Slagboom); 27-XII-1981, 72ex. iri ａ ｲ ｫ ･ ｭ ｨ ･ ･ ｮ Ｈ ｔ Ｎ ｓ ｬ ｡ ｧ ｢ ｯ ｯ ｭ Ｉ ｾ
4-I-1982, 168ex. in polder Ｌ ａ ｲ ｫ ･ ｭ ｨ ･ ･ ｾ Ｎ Ｈ ｔ Ｎ ｓ ｬ ｡ ｧ ｢ ｯ ｯ ｭ Ｉ Ｎ
AMERSFOORT: 16-I-1982, 2ex. in polder Zeldert(T.SlagboomÎen
W.Knol). Eén van deze ganzenbleek gewond en kon worden ge-
vangen. Het bleek een geringd exemplaarte zijn. Bij navraag
bleek het om een tweedejaarsman te gaan die twee dagen eerder
in Arkemheen door het RIN geringd was.

KOlranS-NIJKERK: 7-II-1981, 2700ex. in de polder Arkemheen
T.Slagboom); 4-I-1981, 1100ex. in Arkemheen(T.Slagboom).

Brandgans-NIJKERK: ll-X-1981, lex. tussenca. 40 knobbelzwanen,
polder Arkemheen,(W.Knol) 472.7-158.3.NIJKERK: 19-X-1981, lex.;
23-X-1981, lex.; 28-X-1981, 2ex.; 21-XI-1981, lex.; alle
in de polder Arkemheen(T.Slagboom).

CanadeseganS-HOEVELAKEN: febr. 1982, lex. overvliegendNO.
(T.slagboomen W.Knol) 465.0-160.4.

ｎ ｩ ｪ ｬ ｾ ｓ Ｍ ｎ ｉ ｊ ｋ ｅ ｒ ｋ Ｚ 20-II-1982, 4ex. in de polder Arkemheen ten
z den van het gemaal(T.Slagboomen W.Knol) 157.9-472.0;
25-II-1982, 4ex. in Arkemheen; 26-II-1982, 4ex. in Arkemheen
(T.Slagboom)j 15-III-1982, 2 ex. polder Arkemheen,160x474
(Z.Bruijn). BUNSCHOTEN: 30-XI-1982, 10ex. Bikkerspolderaan
de Fokjesweg(W.Knol) 474x153.

Carolina eend-WOUDENBERG: 13-III-1981, Valleikanaal omgeving
Woudenberg,1.ex. (vr.) (T.Slagboom). LEUSDEN: 16-III-1981,
lex.(mann.) in Valleikanaal ter hoogte van Leusden-c
(T.Slagboom)j 25-III-1981, lex.(mann.) in ｖ ｡ ｬ ｬ ･ ｾ ｫ ｡ ｮ ｡ ｡ ｬ ter
hoogtevan Leusden-c(T.Slagboom).AMERSFOORT: '23-X-1982, 1 ex.
(mann.) in de gracht bij de Scheltusstraat(L.Boon)463.6-155.4•.

Wilde ･ ･ ｮ ､ Ｍ ｎ ｉ ｊ ｋ ｾ ｋ Ｚ 23-X-1981, 3400ex. op het Nijkerkernauw
(T.Slagboom); 29-IX-1981, 2700ex. op het Nijkerkernauw(T.Slag-
boom) •

Krakeend-PUTTEN: 18-I-1983, 6ex. op het Nuldemauw (W.Knol)
164x475.

Smient-NIJKERK: 15-II-1981, 2030ex. op het Nijkerkernauw(T.Slag-
boom) •

Wintertaling-NIJKERK: 23-X-1981, 288ex. op het Nijkerkernauw
, (T.Slagboom)•
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LEUSDEN: 27-XII-1981, 2ex. fouragerendop oeverlandjeslangs het
Valleikanaalbij Leusden(W.Knol) 461x158. WOUDENBERG: 24-I-
1982, 16 ex. op ondergelopenｷ ･ ｩ ｬ ｡ ｮ ｾ ･ ｮ tussenValleikanaal en
spoorlijn, Ekeris(J.v.Ginkel)158x456.

Zomertaling-NIJKERK: 25-IV-1981, Sex. waarvan 4 mann. in de
polder Arkemheenj 23-V-1981, lpaar in polder Arkemheen(T.Slag-
boom) •

Slobeend-NIJKERK: ll-VIII-1981, 321ex. op het Nijkerkernauw ter
hoogte van Nekkeveld,156/158-473;12-IX-1981, . 225ex. op het
Nijkerkernauw bij Nekkeveld,156/158-473;18-IX-1981, ca. 1300
ex.,Nijkerkernauw156/158-473 (T.Slagboom); 20-IX-1981, ca.
1200 ex. tussenzuivering Bunschotenen gemaal ａ ｲ ｫ ･ ｭ ｨ ･ ･ ｮ Ｈ ｗ Ｎ ｋ ｮ ｯ ｬ Ｉ ｾ
29-IX-1981, 385ex. op het Nijkerkeinauw ter hoogte van Nekke-
veld,156/158-473;7-X-1981,. 85.0ex. op het Nijkerll:ernauw ter
hoogte van Nekkeveld,156/158-473(T.Slagboom); ll-X-1981,
272ex. op het Nijkerkernauw.ter hoogte van Nekkeveld,156/158-
473(W.Knol). AMERSFOORT: 25-X-1981, 60 ex. in zandput langs
de snelweg in Zeldert, 151.6-469.2(W.Knol).
noot: Met name de aantallenop het Nijkerkernauw zijn bijzon-
- der hoog. De zgn. 1% norm werd hier regelmatigoverschre-

den. In 1976 werd de noordwesteuropesepopulatie slob-
eendenop ca. 20.000 geschat.Afgaande op deze norm heett
6 á 7% van deze populatiehier vertoefd. Het was echter
bijzonder jammer te moeten konstaterendat deze groepen
diversemalen door"watersporters"verstoordwerden.
Een apart beleid voor het randmerengebied.
Een gemeenschappelijkbeleid voor het gehelerandmeren-
gebied zou wellicht tot een vermindering kunnen leiden
van dit soort calamiteiten.Verstoring van niet alleen
slobeend, maar ook van smient,wintertaling,wilde eend en
kleine zwaan komt regelmatigvoor. Niet alleen door
watersporters,maar ook door oeverrekreanten(waaronder
ook vogeltellers). De versnipperdeverantwoordelijkheid
en het eenzijdigebeleid voor de randmerenmaken het
gebied steedsminder geschikt als rust-en fourageerplaats
voor waterwild.

Kuifeend-NIJKERK: 23-V-1981, 4paar in Arkemheen(broedparen?)
(T.Slagboom). AMERSFOORT: 26-XII-1981, 2ex. in de Heiligen-
bergerbeeknaasthet ftandenbroekerbos,allebei mann.,waarvan
één in eclipskleed.(L.Boon) 155.8-462.2

Grote zaagbek-NIJKERK: 6-III-1981, 62ex. op het Nijkerkernauw
(T.Slagboom). LEUSDEN: 24-1-1982, 4ex.(éénmann.) in het
Valleikanaalbij viadukt RW 28, 156x462(J.v.Ginkel).
NIJKERK: 25-Il-1982, 101ex. op het Nijkerkernauw(T.Slagboom);
24-I-1983, 2ex.(éénmann.) ten zuiden van het gemaal in
de/hetWiel,158.2-472.8(W.Kn01).

Nonnetje-LEUSDEN: 27-XII-1981, 2ex.(vr.) in het Valleikanaal
ter hooCJtevan Leusden. Eén ex. verorberdeeen baarsvan
ca. 14 a 15 cm lengte,461x158(W.Knol).NIJKERK: 25-II-1982,
15ex. (6mann.) op het Nijkerkernauw. RENSWOUDE: 15-1-1982,
2ex. (één mann.) in Valleikanaal ter hoogte van de Rode Haan,
164x450(T.Slagboom).

Visarend-NIJKERK: 23-V-1981, lex. overvliegendboven polder
Arkemheen,richtingONO-(T.Slagboom).
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Rode wouw-LEUSDEN: 10-111-1981, 2ex. nabij het Valleikanaal
omgeving Leusden (T.Slagboom).

Sperwer-HOEVELAKEN: nov. en december1981, regelmatig één fou-
ragerend ex. (vr.) in de bebouwdekom 160.5-464.8(W.Knol).
December1981, lex.(vr) doodgevondenin Hoevelakensebos, 158x
465(W.v.d.Horst). Bij navraagbleek dat dezevogel bij de
plaatselijkepolitie ingeleverd is voor onderzoeknaar de
doodsoorzaak.Hieruit kwam naar voren dat de vermoedelijke
oorzaak een honde-of kattebeetwas(?),overigenswas de vogel
bij de vondst puntgaaf(W.K.). 20-11-1982, lex. (vr.) dood
gevonden in achtertuinMauritslaan3. Na demontagebleek dit
exemplaargeschotenmet een windbuks(4.5mm.) en vertoonde
ernstigeinwendigeverwonding,mogelijkverhongerd(gewichtca.
2 uur na dood 195 gr., normaal is 220-310 gr.)en de vogel had
geen krop,maag-en darminhoud), 160.5-464.8(W.Knol);
21-11-1982, lex.(vr.) fourageerdenog enkeleweken in de
bebouwdekom, 160.5-464.8(W.Knol).ÀMER8FOORT: dec/jan 1982/
1983, lex. bij de grote Koppel 47, sloeg hier regelmatig
duiven(o.a.turkse tortels) die bij de veevoederfabrieken
fourageerden.Op één plukplaatswerden vijf prooirestengevon-
den,154.6-463.7(L.Boon). HOEVELAKEN: 19-1-1983, lex. sloeg
hier in drie dagen twee van mijn sierduiven(pauwstaart)160.7-
464.7 (W.Knol).

Havik-LEUSDEN: 22-XI-1981, lex. omgeving Heiligenberg(T.Slagboom).
AMERSFOORT: 11-1-1982, lex. pakte spreeuw in tuin Reigerstraat
om ca. 10.30 uur, 155-462 (L.Boon). HOEVELAKEN: 24-1-1982,
lex.(vr.) langs Hoevelakerveenweg,159x462(J.v.Ginkel).

BUIZERD-NIJKERK: 15-2-1981, 23ex. in de polder Arkemheen; 7-11-
1981, 16ex. in polder Arkemheen; 27-XII-1981, 16 ex. in"de
polder Arkemheen(T.Slagbooml.

RUIGPOOTBUIZERD-AMERSFOORT: 17-11-1981, lex. De Klapmuts e.o.
Hoog1and,155x465(v.v.Laar).26-XII-1981, lex. boven de visplas
't Hammetje te Hooglanderveen,468.0-158.2(W.Knol).NIJKERK:
16-1-1982, lex. in de polder Arkemheen, 158x471(T.Slagboomen
W.Knol). NIJKERK: eind maart 1982, lex. ｾ ･ ｳ ｴ ｫ ｡ ｭ ｰ ･ ｲ ｳ ｴ ･ ･ ｧ Ｌ Ｑ Ｖ Ｓ ｸ

471(W.Knol).

WESPENDIEF-NIJKERK: l-IX-1981, lex. overvliegendrichting NW-
te Nijkerkerveen,161x467(W.Khol).

BRUINE KIEKENDIEF-LEUSDEN: 28-IX-1981, lex.(vr.) op doortrek (Zuid)
bëven het Hazewater,154.8-459.7(W.Knol)

BLAUWE KIEKENDIEF-AMERSFOORT: 19-1-1982, lex. (mann.) Parelhoenstr/
Valleikanaal,155x464(L.J.Spier).BUNSCHOTEN: 16-1-1982, lex.
(vr.) fouragerendlangs de sloten in polder de Haar,469x152
(W.Knol).

BOOMVALK-NIJKERK: 20-IX-1981, lex.(vr.) overvliegendvan Arkemheen
naarZ.Flevoland, 157.8-473.5(W.Knol).

SMELLEKEN-LEUSDEN: 27-11-1981, lex. in de bebouwdekom van Leusden-
centrum(T.Slagboom).6-111-1981, lex. in polder Arkemheen
(T.Slagboom). HOEVELAKEN: 25-XII-1981, lex. fouragerendboven
de weilanden, 160.3-464.7(W.Knol). LEUSDEN: 3-IV-1981, lex.
zittend in houtwal langs Heetvelderweg,155.2-456.6(W.Knol).
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NIJKERK: 27-XII-1981, lex. in de polder Arkemheen (T.Slagboom).
30-XII-1981, lex. Bremenseweg,polderArkemheen,159-471'
(F.Berendse).LEUSDEN: 16-1-1982, lex. Ursulineweg ter hoogte
van "Eurofleur", 156x46l(R.deVries) .HOEVELAKEN: 24-1-1982,
lex. Hoevelakerveenweg,159x466(J.v.Ginkel).

KWARTEL-NIJKERK: 6-VIII-1981, 2 roependeex. nabij de Nijkerker-
slûls in Z.Flevoland,161x475(T.Slagboomen W.Knol).

KRAANVOOEL-HOEVELAKEN: 5-XI-1982, onbekendaantal kraanvogels
kwam 's avonds om ca. 21.00 uur overvliegen in ZZW richting.
Vanwege de duisterniskon er niet geteld worden, doch afgaande
op het geluid zullen het er min. 20 zijn geweest.464.9-160.8.
6-XI-1982, om + 14.30 uur en 14.40uurvlogen er wederom
groepenkraanvogelsover de bebouwdekom. Doordat de vogels
zeer laag vlogen kon de eerstegroep alleen op geluid gelo-
kaliseerdworden. Van de tweede groep werd het grootstedeel
gezien,ca. 20ex.,.464.9-160.8(W.Knol),totaal vermoedelijk 40ex.•
noot. In de periode rond 6-XI-1982 werden in Nederlandduizen-
den kraanvogelswaargenomen,die mede door de sterkewind
afdrevenvan hun normale trekroute.

WATERRAL-NIJKERK: 6-111-1981, lex. in de polder Arkemheen(T.Slag-
boom) •

MEERKOET-NIJKERK: 25-11-1982, 655ex. in de Arkervaart(T.Slagboom).

GOUDPLEVIER-NIJKERK: 19-X-1981, 1350ex. in de polder Arkemheen
(T.Slagboom); 27-X-1981, ca. 1500ex. op één perceelgrasland
langs de Nekkeveldseweg,159.1-472.3(W.Knol)

KIEVIT-NIJKERK: 12-IX-1981, 4265ex. in de polder Arkemheen(T.Slag-
boom).

BONTE STRANDLOPER-NIJKERK: 3-IX-1981, 2ex. langs het Nijkerker-
nauw(T.Slagboom).ll-X-1981, 3ex. op doodgespotengrasland
(roundup),aldaarfouragerend,157x472(W.Knol).BUNSCHOTEN:
13-X-1981, 12 ex. fouragerendop doodgespotengrasland(roundup)
langs de Bisschopsweg,151x470(W.Knol).

OEVERLOPER-LEUSDEN: eind mei 1981, 2ex. langs Valleikanaal ter
hoogte van de zandafgraving,158x461(W.Knol).NIJKERK: 20-IX-
1981, 3ex. bij Nekkeveld,156x473(W.Knol).

WITGATJE-LEUSDEN: 17-1-1981, lex. langs het Valleikanaal omg.
Leusden(T.Slagboom).NIJKERK: 19-X-1981, lex. langs de
Palestinaweg,158x469(T.SlagboomenW.Knol).

KEMPHAAN-NIJKERK: 28-VII-1981, 100ex. in polder Arkemheen(T.Slag-
boom); 18-VIII-1981, 12ex. nabij het gemaal,158x473(W.Knol);
19-X-1981, 56ex. in Arkemheen. 4-1-1981, 4ex. in polder
Arkemheen(T.Slagboom)•

WULP-NIJKERK: 7-11-1981, 335ex.;15-1I-1981,391ex.T 6-111-1981,
ｾ Ｙ Ｔ ･ ｸ Ｎ ｔ ll-VIII-1981, 106ex.T 23-X-1981, 215ex.T 21-XI-1981,

300ex., alle waarnemingenin de polder Arkemheen(T.Slagboom).
AMERSFOORT: ll-XI1-1981, ca. 30ex. boven de wijk Schothorst,
154x464,(V.v.Laar). NIJKERK: 24-1-1983, min. 550ex. in de
polder Arkemheen ten oostenvan het gemaal,één groep,158.8-
473.5(W.Knol).
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REGENWULP- SCHERPENZEEL: 27-IV-198l, 98ex. fouragerendop gras-
land,16l.6-457.4(W.KnOl).HOEVELAKEN: 30-IV-198l, l2ex. op
grasland,16lx465(W.Knol).AMERSFOORT: l-VIII-198l, 4lex.
overvliegendZW te Amersfoort(T.Slagboom).

BOKJE-LEUSDEN: febr. 1982, lex. op vochtig heideterrein,154x459
(p.veen en W.Knol);

WATERSNIP-BUNSCHOTEN: 2l-X-198l, ca. 70ex. overvliegend langs
Groenewegrichting W. l55.3-472.3(T.Slagboomen W.Knol).
AMERSFOORT: 25-X-198l, ca. l20ex. in de zandput te Zeldert,
l5l.6-469.0(W.Knol).

VISDIEF-NIJKERK: llX-198l, l4ex. op het Nijkerkernauw richt.W.,
159x474(W.Knol). . .

STORMMEEUW-AMERSFOORT: 25-X-198l, 6ex.' tussenca. 3'0 kokmeeuwen
op grasveldenaan de Rubenstraat,155.5-462-4(L.Boon)j
26-XI/30-XI-198l, 7ex. tusseneen groep van ca. 80 kokmeeuwen,
bij de Keerkring,155.0-463.9(L.Boon).

KERKUIL-NIJKERK: 7-II-198l, lex. in de polder Arkemheen(T.Slagboom).

RANSUIL-NIJKERK: 1980, broedgevalSBB-bosjepolder Arkemheen,nest;
later lad.+ 3juv.; l57x4'73(F.Berendse)•AMERSFOORT: 23-XII-198l,
lex. op de grond in de sneeuw aan de v.Boetselaarlaan,Hoogland,
l53x465(J.W. van Vliet); 20-I-1982., lex" in populieren langs
Valleikanaal,Randenbroek,156x462(J.v.Ginkel).LEUSDEN: jan/
febr. 1982, 8ex. regelmatig roestendin oude grove dennen,
l54.9-459.8(W.Knol). 22-I-1982, 5ex. omgeving Hazewater,154.8-
459.7(T.Slagboom).

STEENUIL-LEUSDEN: 27-IX-198l, lex. roependnabij Valleikanaal ter
hoogte van Leusden-c(T.Slagboom).AMERSFOORT: 26-XII-198l,
lex. dood langs de kant van de weg te Hooglanderveen,158.5-
467.5(W.Knol). WOUDENBERG: 3-I-1982, lex. op schoorsteenver
vallen boerderijtje aan de Ekeris, l57x455(J.v.Ginkel).
AMERSFOORT: l2-I-1982, lex. in boom langs Schothorsterlaante
Hoogland om l7.30uur,154x465(V.v.Laar).PUTTEN: 24-I-1982, lex.
Groot HelI, l65x47l(F.Berendse).WOUDENBERG:3-II-1982, lex.
De Meent, in perenbomen,155x455(J.v.Ginkel).LEUSDEN: ll-II-
1982, lex. roependnabij Stoutenburg,462.7-l58.0(W.Knol).
HOEVELAKEN: jan/febr. 1982, regelmatig één roepend ex. nabij
de Hoge Brink,16l.4-465.8(W.Knol); l6-II.1982, lex. roepend
langs Horstweg,465.0-l60.7(W.Knol). .

BOSUIL-LEUSDEN: 22-II-198l, 2ex.(vr.) omgeving Vlooswijk, l54x
460(T.Slagboom)j ll-II-1982, lex. in boom langs Stoutenburg-
erlaan,159.9-463.2(W.Knol).

IJSVOGEL HOEVELAKEN: 3-III-198l, lex. opvliegend langs Hoevela-
kensebeek,159.l-464.5(W.Knol).LEUSDEN:2l-III-198l, lex.
Valleikanaal omg. Leusden-c; S-IV-198l, lex. Valleikanaal omg.
Leusden-cl 3l-VII-198l, lex. Valleikanaal te Leusden-c; 2l-XII-
1981, lex. Valleikanaal te Leusden-c,(T.Slagboom)· 10-I-1982
lex. ursulineweg,vijvertegenoverEurofleur, l56x465(R.deVries).
13-I-1982. lex. te Leusden-c (T.Slagboom).
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ZWARTE SPECHT-PUTTEN: eind maart 1982, lex. bij Groot HelI,
471.7-16S.7(W.Knol).

KLEINE BONTE SPECHT-HOEVELAKEN: l8-IIr-198l, lex. in Hoevelakense
bOs,158x465(W.Knol).PUTTEN: 22-II-1982, lex. in beukenbosten
westenvan het SolseGat,Sprielderbos,l73x474(G.M. van Laar en
V. van Laar).

DRAAIHALS-NIJKERK: 23-V-198l, lex. roepend,polderArkemheen(T.Slag-
boom)•

BOERENZWALUW-LEUSDEN: 24-X-198l, lex. overvliegendZZW. te Leusden
centrUm(T. Slagboom)• ｈｏｅｖｅｾＺ 5-IV-1982, eersteex. van dit
jaar boven de ｖ ･ ･ ｮ ｷ ｾ Ｑ Ｌ Ｑ Ｖ ｬ Ｎ Ｐ Ｍ Ｔ Ｖ Ｕ Ｎ Ｖ Ｈ ｗ Ｎ ｋ ｮ ｯ ｬ Ｉ Ｎ

HUISZWALUW-NIJKERK: 19-X-198l, 2ex. ｩ ｾ ､ ･ polder Arkemheen(T.Slag-
boom). "

GROTE GELE l<WIKSTAART-NIJKERK: "7-II-198l, lex. (mann.) in polder
Arkemheen.(T.Slagboom).LEUSDEN: l5-II-198l, lex. omgeving
Stoutenburg(T.Slagboom).HOEVELAKEN: ＳＭｉｉｉｾＱＹＸｬＬ 7eX. langs
een sloot bij de waterzuivering,zatendaar tegen de schemering,
159.1-464.5. 18-111-1981, 4ex. langs dezelfdesloot,ook rond de
schemering,159.l-464.5(W.Knol).

PESTVOGEL-AMERSFOORT: l5-XII-198l, lex. tuin Illegaliteitsweg,
156x464(A.Dorrestein);dec. 1981, lex. Hamseweg/Bunschoterstr.
Hoogland,154x464(H.C.Gartner).

KLAPEKSTER-AMERSFOORT: 12-1-1982, lex. Keesomstraat/Nimmerdor,
l54x461(H.Jekel).

ZWARTKOP-AMERSFOORT: 10 t/m 16-1-1982, lex. in tuinen Elkerlijkpad,
Amersfoort,154x464,atvan bessenCallicarpa(mw.D.Blaauw-
Groenhof)•

TJIF-TJAF-LEUSDEN: 20-III-1982, eerstezang van dit jaar gehoord,
Llniedijk,159.0-46l.3(W.Knol).

FITIS-HOEVELAKEN: 6-IV-1982, eerstezang gehoord langs de Juliana-
laan,160.8-464.9(W.Knol).

ZWARTE ROODSTAART-AMERSFOORT: 26-111-1981, lex. zingend op flat
GroeneSteeg,Rustenburg,l56x464(E.de Boer,G.Visscheren V. van
Laar) •

NACHTEGAAL-AMERSFOORT: 23-V-198l, lex. zingend bij bosjes riool-
waterzuivering,152x464(J.Muilwijk).LEUSDEN: l-VIII-198l,
lex. zingend langs Valleikanaal omg. Leusden-c(T.Slagboom).

BEFLIJSTER-ZUID-FLEVOLAND: 25-IV-198l, gex. langs de Nijkerkerdijk
aan de noordzijdevan het Nijkerkernauw(T.Slagboom).NIJKERK:
29-IX-198l, lex. in de polder Arkemheen(T.Slagboom).

ZANGLIJSTER-HOEVELAKEN: okt. 1981, ca.200ex. op sportvelden
Kerkepad,159.4-465.6(W.Knol).

•
STAARTMEES-LEUSDEN: 8-IX-198l, lex. Leusden-c, noordelijke vorm

(T.Slagboom). ZUID-FLEVOLAND: l2-IX-198l, lex. op de Nijkerker-
dijk, ten noordenvan het Nijkerkernauw,noordelijkevorm(T-5lag-
boom). NIJKERK: 25-III-1982, lex. te Driedorp, noordelijke
vorm,163.8-468.8(W.Knol).
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BOOMKLEVER-PUTTEN: 22-II-1982, 2ex. in beukenbos, ten westenvan
SolseGat,Sprielderbos,173x474;22-II-1982, lex. Nieuwe
Prinsenweg,Sprielderbos,17l-473(G.M. van Laar en V. van Laar).

WATERSPREEUW-WOUDENBERG: eind de. 1981, 3ex. bij een in Woudenberg-
seGrIft bij SlappeDel('t Houten Paard),156.4-453.6(J.vander
Kooy). l8-I-1982, lex. WoudenbergseGrift, aan het einde van
de akkersesteeg, l56.2-456.9(J.vanGinkeI). 22 en 23-II-1982,
lex. in de WoudenbergseGrift, dit ex. verplaatstezich, zat
eerst op 157.1-452.7en later op 156.2-454.1.Het gaat hier over
de Scandinavischevorm(Cinclus cinclus cinclus); Op 22-II.
1981 werd de waterspreeuwwaargenomenterwij 1 hij aan het
fouragerenwas. Het dier loopt hierbij het water in, zoekt onder
water naar voedsel, komt weer boven en duikt weer. Als het dier
boven water is kijkt" het steedssnel om zich heen en knippert
met de ogen, waardoorde gele ｯ ｯ ｧ ｶ ｬ ｾ ･ ｺ ･ ｮ duidelijk zichtbaar
worden. De waterspreeuwloopt af en toe de kant ｯ ｾ Ｌ ｰ ｯ ･ ｰ ｴ daar
en loopt weer terug naar de waterkant.(Op betonnentaluds kan
zo een heel spoor van uitwerpselenliggen,ongeveerevenwijdig
aan het wateroppervlak.red.).Op 23-II-1982 vertoondehet dier
hetzelfdegedrag als hierbovenbeschreven.Het dier poetste
erg veel de veren, terwijl het dier op een verhoging(stuw) ca.
5 min. lang begon te zingen.Dezang deed enigszinsdenken aan
een winterkoning. Hierna sleeptehet dier met takjes richting
stuw. Hij werd verstoorddoor een paar fotograferendejongens
die te dicht bij kwamen en vloog weg in noordwestelijkerichting.
Enige tijd later werd de waterspreeuwopnieuw gezien op een ande-
re plaats, die getuige de uitwerpselen, al eerderdoor een
waterspreeuwwerd bezocht. Ook hier werd enige tijd de zang ge-
hoord.

IJSGORS-NIJKERK: 19-X-198l, lex.(vr.) op de dijk in Arkemheen,
lS7x473(T.Slagboomen W.Knol).

GOUDVINK-LEUSDEN: 27-XII-198l, 3ex. in sparrenlangs de Stouten-
burgerlaan,159.9-463.8(W.Knol).

PUTTER-HOEVELAKEN: jan. 1981, lex. fouragerendop rozebottelsin
tûln,160x464(W.Knol).

BARMSIJS-LEUSDEN: l-III-198l, lex. in de bebouwdekom van Leusden-c,
(T.Slagboom); 4-III-198l, 7ex. langs Valleikanaal omg. Leusden-c,
(T.Slagboom). HOEVELAKEN: 3-III-198l, lex. in elzen in plant-
soen,160x464(W.Knol).

FRATER-NIJKERK: 3l-I-1982, lex. (vr.) Veen-enVeldendijk,steenglooi-
Ing,158x473(V.vanLaar en F. Berendse).

VLAAMSE GAAI-LEUSDEN: ､･｣ＮＱＹＸｾｪ｡ｮＮＱＹＸＲＬ lex. (albino),geregeldin
tuin aan Vlooswijkseweg,OudLeusden,154x460(L.Boon,med.).

EKSTER-AMERSFOORT: 5-II-1982, ca. 25 ex. tegen zonsondergangbijeen
op slaapplaatsmilitair terrein ten noordenvan de Schans l53x
464 (S.van Laar).

ROEK-NIJKERK: 7-II-198l, lex. (volledig albino) in polder Arkem-
---neen, verenkleedvolledig wit, snavel en poten roze en masker

grijs; l5-II-198l, 2ex. (volledig albino) in de polder Arkem-
heen(T.Slagboom).
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INSEKTEN -----------------:---

Vlinders(Lepidoptera).

ｖ ｵ ｩ ｬ ｢ ｯ ｯ ｭ ｢ ｬ ｡ ｵ ｷ ｴ ｪ ｾ Ｈ ｣ ･ ｬ ｡ ｳ ｴ ｲ ｩ ｮ ｡ argiolus)-Amersfoort: l5-V.1982,
2ex. näbIr-flat Ringweg Randenbroek,vlogenop meidoorn.
Deze zomer vlogen er veel vuilboomblauwtjesin Amersfoort,
veelal op meidoorn en hulst, 156.1-462.1 (L.Boon).

Landkaartje(Araschnialevana levana)-Leusden:16-V-1982, 2ex.
van de eerstegeneratieop de grens van bos en maisland op
de Hoge Klei, 153.2-460.5 (L.Boon).

-(Araschnia levana prorsa)-Amersfoort;Sex. van de
tweede generatie,vlogen op distels,Schothorst,lS5.1-465.7.
LEUSDEN: 3ex. van de tweede generatie,den Treek nabij
Ooievaarshorst,155.1-465.7.
Deze zomer werden erg veel landkaartjes van beide generaties
waargenomen.(L.Boon).

Eikenïage(TheClaquercus)-LEUSDEN: ll-VIL-1982, lex. (mann),
andgoedde Boom,157,1-4S6.9, (L.Boon).

Vuurvlindertje(Lycaenaphlaeasphlaeas)-LEUSDEN:verscheideneex.
vlogen op distels en wilde peen, viadukttaludStoutenburger-
laan,159.8-464.3 (L.Boon). dat. °13-VII-1982

Bont zandooq1e(parargeaegeria)-LEUSDEN: 13-VII-1982, diverse
ex. op viadukttaludStoutenburgerlaan,159.8-464.3,(L.Boon).

Klein ､ ｩ ｫ ｫ ｯ ｾ ･ Ｈ ｔ ｨ ｹ ｭ ･ ｬ ｩ ｣ ｕ ｓ lineola)-LEUSDENJ 13-VII-1982, enkele
ex. op et viadukttaludStoutenburgerlaan,159.8-464.3(L.Boon).

Begin augustuswerden op een pol bloeiendemarjolein de volgende
soortenwaargenomenin een tuin in Hoevelaken:
Bont zandoo e(Parargelineola) - Sex.
K eine vos Aglais urticae) -12ex.
Oistelvlinder(Vanessacardui) - lex.
Atalanta(vanessaatalanta) - 2ex.
Argusvlinder(Parargemegera) - lex.
Groot koolwit e(Pieris brassicae) - 3ex.
Landkaart e Araschnia levanaprorsa)- 3ex.

Al deze soortenwerden binnen een kwartier aangetroffen,
160.7-464.7 (W.Knol).

windepil1staart(Herseconvolvuli)-HOEVELAKEN: aug.-1982, lex. in
tu n nIeuwbouw,160.3-464.8 (W.Knol).
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Libellen(Odonata).

Grote roodoQgjuffer(Erytrommanajas)-AMERSFOORT;5-VI-1982, enkele
ex. bine bösvijver in Birkhoven. Deze soort is hier
waargenomennadat er in de vijver waterlelie is uitgezet,
werd kopulerend.waargenomen,l5lx462 (L.Boon).

Glassnijder(Brachytronpretensea)-AMERSFOORT;5-VI-1982, min. één
ex. bIJ de bosvijver in ｂ ｩ ｲ ｫ ｨ ｯ ｶ ･ ｮ ｾ l5lx462(L.Boon)

Lantaarntje(Ischnuraelegans)-AMERSFOORT;4-VIII-1982, min. 10 ex.
bij vijver Randenbroekerbos,155.8-462.2 (L.Boon).

Houtpantseróuffer(Chalcolestesviridis)-AMERSFOORT; 4-VIII-1982,
mln. 1 ex. bij vijver Randenbroekerbos,155.8-462.2(L.Boon).

Zwarte heidelibel(Sympetrumdanae)-AMERSFOORTi4-VIII-1982, min.
10 ex. bIJ vijver Randenbroekerbos,155.8-462.2(L.Boon).

Bloedrodeheidelibel(SympetrUmｳ ｾ ｧ ｵ ｩ ｮ ･ ｵ ｭ Ｉ Ｗ ａ ｍ ｅ ｒ ｓ ｆ ｏ ｏ ｒ ｔ ［ 4-VIII-
1982,min. 2ex. bij vijver Randenbroekerbos,155.8-462.2
(L.Boon).

Blauwe glazenmaker(Aeschnacyanea)-AMERSFOORT;4-VIII-1982, min
êén ex. bIJ vijver Randenbroekerbos,155.8-462.2.ll-VIII-1982,
één ex. Heiligenbergerweg,zieook Aeschnamixta,156.0-
462.3(L.Boon).

Paardenbi1ter(Aeschnamixta)-AMERSFOORT; ll-VIII-1982, 7ex. ter
hoogtevan Heiligenbergerweg94, alwaar ze met één ex.
Aeschnacyaneafourageerdenop een zwerm ｾ ｴ uitgevlogen
mieren. De prooien werden in de lucht ｯ ｰ ｧ ･ ｾ ･ ｴ ･ ｮ Ｌ 156.0-
462.3 (L.Boon).

1.:'
.•.
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