NUMMER 28

FEBRUARI 1985
r
•

•

-"»---

-c=--

Te Velde:

.
-een archief voor veldbiologische ｧ･ｬｾｶ･ｮｳ
uit de Gelderse
Vallei en het Eemland.
-een uitgave van de veldbiologische 'erkgroep Gelderse Vsllei
en Eenlland.
-verschijnt ca. 3x per jaar.

•
•

Overname en/of gebruik van gegevens uit dit blld alleen met vermelding
van auteur en bron.
Redeactie: W.Knol - Hauritslaan 3 - 3871 CG Honelaken. tel. 03495-36225
Secr./penn.m: F.v.Ommen - Trekvogelweg 62g - ｾ 15 LP Alllersfoort.
tel. 033-754553

..

Inhoud:
Groeneveld, een inventarisatie van padde toelen.
planten en vogels.......................
1
Groeneveld(herdruk MJN verslag) ••••••••••••••••••••••.•••••••••• 29
Het broeden in 1984 van ral- en reigerac tigen in
de voorlanden van de Stichtse Brug •••••••••••••••••..••••••••••• 30
Enkele pijlstaartw8arnemingen ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 34
Veldvaarnemingen 18 ..•..•.••.•....•.•.. . .......•..•....••.•..•. 40

Tekeningen: I.Smid

planten van Utrecht.
Mededeling: Onlangs is uitgekODen het boekje ｗｾｬ､･
Hierin zijn voor een deel de resultaten van de provinciale
milieukartering
verwerkt. Het ili verkrijgbaar bij de
KNNV(giro 13028) en kost f 22.50 vOor niet leden en 19.50
voor leden.
Verder is het handboek voor vogel nventarisaties pas
uitgekomen. Het is de derde uitgav" van het RIN in de reeks
handboeken. waarvan Levensgemeenschappen en Dieren
al eerder zijn verschenen. Voor leden van een aantal
verenigingen is het voor ｧ･ｲ､ｵ｣ｾ
prijs verkrijgbaar
(f 37.50) o.a. bij Vogelbescherming(giro 1882523). In de
boekhandel ligt de prijs een stuk hoger.

•

1
Inveptarisatie korst-assen
Inventarisatie blad- en lever-assen o.a.
Birkhoven en Gelderse Vallei

Verslag van de vergadering v.d. Veldbiologische werkaroep d.d. 1-3-1985.
Aanwezig: F.Berendse,T.S1agboom(voorz.),L.Spier,[.v.Yliet,J.Fransman,W.Inol,
G.v.Dijk,G.v.Dijk-Paerlberg,H.Smid,I.S.ld,F.v.o.men,V.v.Laar,L.Boon t
J.Wlsman Ｌｾ D.v.Tol en J.Tolner.

-loSpier
-[.v.Vliet

Inventarisatie Pön-lijntje

-G.Visscher(niet eenw.)

Vogelinventsrisatie omgeving Schothorst

-H.Said
-G.v.Dijk,J.Tolner

-Opening.

Weide vogel inventarisatie 2 gebieden in
de Ee.polder
Permanente kwadraten Groot Zandbrink

-Mededelingen. Er is een kant en klaar formulier voor veldwaarnemingen

Permanente kwadraten den Treek

-W.J:nol

gemaakt, gemakkelijk voor de gebruiker en de redactie.

Monitoring van een aantal km-vakken op

-W.Knol

Ook is er een lijstje gemaakt waarop de eerate zangdata van

bijv. planten,vlinders,vogels,zooSdleren etc.

een aantsl vogels vermeld kunnen worden. Beide
zijn verkrijabaar bij de redactie.

Vogel inventarisatie Stichtse brus

Afgemeld: J.Lagervey,W.8akker,P.Tazelaar,L.Hemels.

formuliere

vatbaarheid van de werkgroep. Alleen het verschijnen van te Velde ia niet
Het voorstel om een verenigtna te vormen werd niet overgenomen vanvege de
jaarlijkse kosten en de organisatie die er aan vast zit. 0. toch wat tegemoet

Wanneer we als werkgroep gezamelijk wat activiteiten willen ontplooien,

te komen e8n het meer democratische aspect van een vereniging, werd besloten
een voorlopige stuurgroep te vormen. Deze atuurgroep heaft de taak om voor
de najaarsvergadering een .antal zaken weer op het juiate spoor te zetten.

don bieden bovenstaonde activiteiten een aanknopingspunt.
Besloten werd dot we al. werkgroep in 1985 de inventariasties in Arkemhecn

,18 activiteit ondersteunen. Voor het komende jaar wordt er gezocht in de

-T.Slaaboo.

richting van hokinventarisaties/GOnitoring. Daarmee zijn er een paar
projecten met voor elk wat wils.

H.Smid

penn. acsster
I.S.id
redacteur
-W.Knol
Een kenmerk van een werkgroep ia dat deze bestaat uit actieve leden.
Uit een rondvraag bleek det daar bepaald geen gebrek aan ia. Onderstaand

Oegenen die nog mee willen doen aan de Arkemheeninvenatarisatie kunnen
contact opnemen met T.Slagboom-033-94l879(vogels);F.Berendse-033-803707
(hogere planten);J.Wisman-033-944075(paddestoelen).
Voor het monitoringproject/hokinventarisaties zal voor de najaarsvergadering

lijst geeft aan wat er zoal aan plannen en activiteiten op atapel stsan.
Hokinventarisatie hogere planten

-F. Berendse

Hokinventarisatie paddestoelen

-J .Wi5118n

Inventarisatie vleermuizen e.a. zoogdieren
Inventarisatie van een gebied dat in de

-F.v.Ommen
-D.v. Tol

belangstelling st8at(bijv. Schoolsteeg)
Inventarisatie libellen,dagvlinders
Inventarisatie kleine marterachtigen

-L.Boon
-V.v.Laar

K.v.Vliet,D.v.Tol,C.v.Dijk

Voor alle duidelijkheid; de Arkemheeninventariaaties worden door een aantal
aansen verricht die een boekje over deze polder willen schrijven. De laatate
inventarisaties daarvoor worden in 1985 verricht.

ｶｯｬ､ｯ･ｾ､･Ｎ

secretaris

- T.Slagboom
-T.Slagboo_. reg. werkgroep
-F.Berendse,J.Wisman,J.Fransman,

Arke.heen, div. inventarisaties. hooilanden
paddestoelen,hakhoutbosjes

Het werd duidelijk dat het starten van een aantal geza-elijke activiteiten
en een strakkere opzet van de ad.inietratie van belana zijn voor de levens-

.uit: voorzitter

-T.Slagboom

Arkemheen broedvogelinventarie.tie
. Onderzoek kleine zwoan

-Financiën en activiteiten

Deze voorlopige stuurgroep beataat

-G ••• Dijk

iets op papier gezet vorden door Frank en Wim .et een aantal belangstellenden.
-rondvraag. Of iedereen haar/zijn veldvoornemingen wil opsturen en zo mogelijk
ook andere copij naar Wim Knol,Hauritslaan 3, 3871

oe

Hoevelaken.

-sluiting.
Een ieder een goed veldseizoen voor 1985 toegewenst,
m.vr.gr. Wim Knol
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GROENEVELD, een inventarisatie van
paddestoelen, planten en vogels
Waarnemers: Z.Bruijn,B. van 't Holt, P.Veen en P. van Winden
Rapportage: P.Veen(planten,vogels)
P. van Winden(paddestoelen)

INLEIDING.
In 1979 werd er op het landgoed Groeneveld te Baarn een inventarisatie
verricht van enkele groepen organismen. Het doel hiervan was om oudere
gegevens(vogels) te actualiseren en aanvullende inventarisaties te verrichten .
. Er werd gekozen voor een inventarisatie van vogels,planten en paddestoelen.
Het landgoed Groeneveld zal de komende jaren steeds meer onder invloed
komen van de activiteiten en de uitstralingseffecten van het daar te
vestigen Nationaal Bosbouwmuseum( is daar reeds gevestigd, red.). De
effecten van deze ontwikkelingen dienen te worden begeleid. Daarom is het
nodig dat er in de toekomst regelmatig onderzoek plaatsvindt. Dit kan een
beeld opleveren van de invloed van vergrote druk op het landgoed.
Dit inventarisatieverslag geeft een beeld van een aantal natuurlijke
kwaliteiten die op het landgoed werden aangetroffen.
Dit verslag omvat:

- methodiek
- resultaten
- nabespreking

METHODIEK.
a) Vogels:
Op 13,23 en 28 april; 5,12 en 26 mei en 9 juni is het landgoed in de vroege morgen bezocht. Veelal was het mogelijk tijdens één
morgen het gehele landgoed te inventariseren. Op een enkele morgen is
slechts een gedeelte geinventariseerd. De startpunten van de looproute
werden steeds gewijzigd om ook de kortstondige zangers te treffen.

I
-2Er werd voor een integrale karteringsmethode ｧｾ

ozen. Als broedvogel werden

genoteerd: vogels die duidelijk territoriUmgedrb g vertoonden(zang,alarm)
, bezette nestkasten, nestvondsten en vogels me

voer in de bek.

Broedvogels die aan de hand van zang zijn vastg steld, dienden minimaal
3 x in hetzelfde territorium te worden waargenomen. Voor enkele soorten
is 2 x zang in een territorium aangehouden, dit is bij de betreffende sorten
aangegeven.

Verder zijn ook de niet

l

｢ｲｯ･､ｶ ｧ ｬｾ

de kwaliteit van het gebied mede bepalen.

opgetekend omdat ook deze

Over het algemeen kenmerkte het voorjaar van 19 9 zich door koel, vochtige
dagen. Het was tevens een "laat" voorjaar. Daarfloor is het mogelijk dat
er een zekere ondertelling heeft Plaatsgevondenl door inactief gedrag. Tevens
dient op

het vrij late begin van de

ｩｮｶ･ ｴ｡ｲｩｳｾｴｩ･

te worden gewezen.

Soorten als heggemus,grote lijster en boomkleve

kunnen daardoor onderteld

zijn. Avondinventarisaties zijn er niet gehoude •
b) Planten.
In juli/augustus is het landgoed ｢ｯｴ｡ｮｩｳ｣ｾ

geinventariseerd. In dit

verslag wordt volstaan met het weergeven van di

plekjes die botanisch van

een bijzondere betekenis zijn. De aangehouden i ventarisatietijd was overigens
ongunstig voor het beschrijven van grasachtige fegetaties, die soms net gemaaid waren.
c) Paddestoelen:
In de maanden juni,augustus,september,october en december is het landgoed op paddestoelen geinventariseerd. De

plaatsen zijn 2 x bezocht.

･ｾｳ ･ｭ

Kleinere schimmels( roesten,branden,Mucorales,kleine ascomyceten,fungi imperfecti van onduidelijke verwantschap e.d.) zijn nietgeinventariseerd. Sommige
slijmzwammen(Myxomyceten) zijn wel vermelde niet per standplaats). De meest
algemene soorten(o.m. meniezwammetje,helmmycena) zijn alleen in de totaalIijst opgenomen. Een éénmalige inventarisatie van paddestoelen in een bepaald
I

jaar suggereert niet dat er een compleet overzicht voorhanden is. Dit vergt
een meerjarige waarneming. Een representatief beeld is echter wel voorhanden.
RESULTATEN.
a) Vogels
-Broedvogels:( zie kaartjes)
Blauwe reiger:

Ten oosten en ten westen van het landhuis komen een groot

aantal nesten van deze soort voor. In totaal

ｺｾｪｮ

er 47 broedparen waargeno-

men. Blijkens gegevens van A.Wiersma blijft hetl aantal, ondanks de strenge
:

winter van 78/79 op peil. De dieren fourageren vnl. in de open Eempolders.

'.
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Knobbelzwaan: In mei(26-5) werden jonge zwanen waargenomen nabij de Wijnberg.
Het betreft hier één broedpaar.
Wilde eend: Er is slechts één broedpaar waargenomen, een hoger aantal is mogelijk.
Sperwer: Op 9 juni werd een vrouwtje waargenomen op een horst in het larixbos. Of het een geslaagd broedsel betreft is niet bekend.
Torenvalk: De torenvalk is een regelmatige broedvogel op het landgoed. Ook
dit jaar werd een broedpaar vastgesteld in een nestkast.
Waterhoen: Er werden minimaal 4-5 waterhoenen waargenomen in de vijver, het
aantal vastgestelde broedparen bedraagt één.
Meerkoet: Op vijf plaatsen werden meerkoeten waargenomen. Het aantal broeparen bedraagt' echter twee. Bij de Wijnberg zijn jonge meerkoeten gezien.
Scholekster: Op de graslanden ten oosten van de boerderij Oost-Indië werden
twee broedgevallen vastgesteld.
Kievit: Eveneens broedgevallen in de graslanden bij boerderij Oost-indië en
achter de Wijnberg, totaal drie paren.
Holenduif: Deze soort is wat minder algemeen in ons land. Volgens de atlas
van de nederlandse broedvogels

is O,S broedpaar per 100 ha naaldbos en 6,6

broedpaar per 100 ha loofbos een goede bezetting. Op Groeneveld zijn 11-14
broedparen vastgesteld in ca. 25 ha loofbos; dat betekent een bezetting van
44-56 paren per 100 ha.
Houtduif: Deze soort broedt verspreid over het landgoed. Nabij de schoollaan
is een concentratie waargenomen

in opgaand naaldbos. Het totaal aantal paren

bedraagt 17.
Tortelduif: Het aantal paren op Groeneveld bedraagt twee, tegenover twaalf
in 1970. De atlas van de nederlandse broedvogels geeft aan dat er plaatselijk
een achteruitgang optreedt, elders echter een vooruitgang(Meijendel).
Turkse tortel: Deze soort broedt

. in de nabijheid van het kasteeel.

Er werd één broedpaar vastgesteld.
Bosuil: Het voorkomen hiervan op het landgoed is reeds vele jaren bekend.
Ook dit jaar werd de soort gehoord(med. Wiersema), Aantal paren 1-2.
Ransuil: Op 28 april werd bij boerderij Ravensteyn een ransuil waargenomen.
De soort werd daarvoor reeds gehoord(med. Wiersema), zodat één broedpaar
mogelijk is.

-4Groene specht: Op drie plaatsen konden territoria worden vastgesteld: bij de
Schoolsteeg, de Leeuwenkamp en Wildenburgh. Het aantal paren bedraagt 2-3.
Grote bonte specht: Deze soort is op een vijftal plaatsen zeer regelmatig
gehoord: bij de Ijskelder, Ravensteyn, de Boerènlaan, de Wijnberg en Wildenburgh. Het zijn allen plaatsen met oud opgaand loofbos.
Boerenzwaluw: Deze soort werd bij de boerderijbn Ravensteyn en Oost-Indië
en het kasteel waargenomen. Het aantal broed pa en bedraagt minimaal vijf.
Gierzwaluw: Rondom het kasteel werden gierzwalpwen waargenomen: zes ex.
Of ze ter plaatse broeden is niet bekend(dak ｫｾｳｴ･ ｬＩＮ
Zwarte kraai: De soort is broedend vastgesteld op drie plaatsen. Er werden
tevens regelmatig fouragerende ex. op de graslanden vastgesteld. Het
aantal broedparen bedraagt minimaal drie.
Kauw: Ten oosten van de Leeuwenkamp zijn 5 territoria(nesten) vastgesteld.
Ekster: Er zijn 1-3 paren aanwezig.
Vlaamse gaai: Er zijn

ｴｷ･ｾ

paren vastgesteld.

Koolmees: De koolmeesstand is in vergelijking met 1970 stabiel gebleven op
resp. 22 en 19 paar. De territoria komen regelmatig verspreid over het landgoed voor.
Pimpelmees: De territoria komen vrij regelmatig verspreid voor. Het aantal

,

territoria is toegenomen toegenomen t.o.V. 1970 van 10 tot 17 paar.
Glanskop: De glanskop is een bewoner van open,hoogopgaand loofbos,boomgaarden
etc. Op Groeneveld komt deze mezensoort voor in het oude loofbos achter het
kasteel en op de Wijnberg. Het aantal paren bedraagt 3-4-.
Matkop: De matkop komt in een ander biotoop vo r dan de glanskop, nl. vochtig
bos, dicht dennenbos met dode bomen etc.

ｂｲｯ･､ｾ ｶ｡ｬ ･ｮ

het dichte vochtige larixbos bij de Kees

ｌ｡ｵｷ･ｾｳｴ ｧ

zijn vastgesteld in
en mogelijk op het

eilandje bij de Wijnberg. Totaal 1-2 paar.
Boomklever: Deze soort broedt volgens de literatuur in vergelijkbare biotopen als de glanskop. Ook voor Groeneveld gaat dit op: oud, hoogopgaand
loofbos. Deze holenbroeder broedt hier in oude spechtegaten. Territoria
liggen bij de Boerenlaan, achter het kasteel, de Leeuwenkamp en de Wijnberg.
De soort is t.o.v. 1970 vrij sterk afgenomen
ondanks het feit dat de soort landelijk

ｴｯ･ｮ ｅｾｴＮ

ｾｬＮ

van 12 tot 6 paar. Dit

,

Het sparen van oude bomen

is voor deze soort zeer gewenst.
,

.
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Boomkruiper: Deze handhaaft zich op 8-12 paar. De soort komt verspreid over
het landgoed voor.
Winterkoning: Deze voor strenge winters gevoelige soort is t.o.V. 1970 enigzins in aantal achteruitgegaan van 18·naar 13 paar. De vogel is zeer
plaatstrouw: 1 territorium werd drie keer vastgesteld, 3 terr •. 4x, 5 terr.
5x, 3 terr. 6x en 1 terr. 7x. De soort komt regelmatig verspreid voor.
Roodborst:

Er zijn 9-11 territoria vastgesteld. Er was een dichtere bezet-

ting aan de westkant van het landgoed. Het betreft hier over het algemeen
jonger bos. Er is sprake van een lichte achteruitgang t.o.V. 1970.
Gekraagde roodstaart: Deze soort werd enkele malen zingend aangetroffen. Alhoewel het landgoed als potentieel geschikt broedgebied kan worden beschouwd,
is de soort sterk afgenomen. Het aantal broedparen bedroeg in 1970 en 1979
resp. 10 en 0-2 paar. Een duidelijke oorzaak is niet aan te geven, maar kan
in het overwinteringsbiotoop gelegen zijn.
Merel: De merel broedt aan de oostkant van het landgoed rond het landhuis.
Het aantal paren bedraagt 15.
Zanglijster: In totaal werden 5 broedparen vastgesteld. Op 13 april
betrof het 3 territoria, op 23 april 4 en op 28 april 5. Op 26 mei trad een
duidelijke opleving van de zangactiviteit op.
Zwartkop: Op 12 mei werd de eerste zang van de zwartkop gehoord. In totaal
werden er 5 broedparen vastgesteld, verspreid over de oudere bosopstanden.
Tuinfluiter: Ook de tuinfluiter werd op 12 mei voor het eerst waargenomen.
Totaal

5 á 6 broedparen.

Fitis: Alle terrritoria waren

op 5 mei reeds bezet. De zang van de fitis

werd optimaal waargenomen op zonnige dagen. In totaal 6 broedparen.
Tjif-tjaf: Het zanggedrag van de tjif-tjaf was sterker dan dat van de fitis.
Eén territorium werd tijdens iedere inventarisatieronde vastgesteld, terwijl
6 territoria 4x werden waargenomen. Totaal 11 territoria verspreid over het
laNDGOED.
Fluiter: Op 5 mei werd één zingende fluiter waargenoemen en op 26 mei één,
vermoedelijk zelfs 2 ex .. Of de soort op het landgoed broedt is niet met
zekerheid vastgesteld. Ook in de omgeving(landgoed Buitenzorg) werden
26 mei zingende fluiters waargenomen

op

in oud Beukenbos. Waarschijnlijk betreft

het voor een deel doortrekkers. aantal broedparen 0-1.
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Goudhaantje: Er werdéén paar waargenomen in een dichte naaldhoutopstand
ten zuidwesten van het landhuis, 2 territoria .erden elders vastgesteld.
Totaal 2-3 broedpaar.
Grauwe vliegenvanger: Bij de boerderij Ravensteyn werd op 26 en 9 mei een
zingend ex. gehoord. Op 5 mei was er een incidentel waarneming langs deKasteel
-laan. Zoals ook elders in het land, is deze sdort sterk in aantal achteruitgegaan: van 10 paar in 1970 tot 1 paar in 1979.
Bonte vliegenvanger: In een nestkast bij deWijrberg heeft een paartje bonte
vliegenvangers gebroed.
Heggemus: Op 13 april werden de meeste zingende ex. gehoord: 7 stuks.
Vanaf 12 mei was er een opleving in de zang te bespeuren(2e broedsel).
Totaal 5-8 broedpaar.
Witte kwikstaart: Zowel bij boerderij Ravensteyn als Oost-Indie werden witte
kwikstaarten waargenomen. Het aantal broedparen bedraagt minimaal 2.
Spreeuw: De spreeuwenpopulatie wordt op het lanfgoed voor een belangrijk deel
beinvloed door de aanwezigheid van nestgelegenheid. In de oude lanen komen
de meeste broedparen voor, totaal 15 á 19 paar.
Huismus: De huismus is niet consequent geteld. Het aantal broeparen kan dan
ook ook hoger liggen dan het benaderde aantal van 15 paar.
Ringmus: Langs de Boerenlaan is de ringmus in een nestkast waargenomen,
mogelijk elders nog een broedgeval.
Groenling: Langs de Kasteellaan is een territor'um vastgesteld. Elders betrof
het incidentele waarnemingen. Het aantal broeparen is beperkt tot 1.
Vink: Verspreid over het landgoed werden 8-10 territoria geconstateerd. Het
aantal waarnemingen per territorium was in de meeste gevallen 5.

NIET-BROEDVOGELS.
Buizerd: WErd tweemaal overvliegend waargenomen aan de westzijde van het
landgoed(13 en 28 april).
Boomvalk: Werd op 23 april hoog in de lucht waargenomen.

-7-

Kuifeend: Tijdens de maanden april en mei werd regelmatig een paartje(?)
gezien nabij de Wijnberg. Van een broed poging is niets bekend.
Bergeend: Regelmatig werden een viertal subadulte ex. gezien. De eenden
vliegen soms in zuidwestelijke richting(Pluismeer?).
Zwarte specht: Eénmaal werd deze soort gehoord(eind april).
Koekoek: Deze soort werd éénmaal gehoord op landgoed Buitenzorg.
Goudvink: Op 13 april werd een mannetje goudvink gezien nabij de voormalige
boerderij Wildenburgh.
Appelvink: Op 12 mei een ex. (wsch.) bij boerderij Oost-Indie.
Staartmees: Op 26 mei een waarneming bij het begin van de Ravensteynse laan.

Niet waargenomen broedvogels in1979 t.o.v. 1962 en 1970.
Bergeend
Fazant
Kleine bonte specht
Zwarte specht
Wielewaal
Staartmees
Grote lijster
Kneu
Goudvink

(1970)
(1962,1970)
(1962,1970)
(1962)
(1970)
(1962,1970)
(1962,1970)
(1970)
(1970)

\
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·OVERZICHT BROEDVOGELS "GROENEVELD"

Blauwe reiger
Knobbelzwaan
Wilde eend
Sperwer
Torenvalk
Waterhoen
Meerkoet
Scholekster
Kievit
Holenduif
Houtduif
Tortelduif
Turkse tortel
Bosuil
Ransuil
Groene specht
Grote bonte specht
Boerenzwaluw
Gierzwaluw
Zwarte kraai
Kauw
Ekster
Vlaamse gaai
Koolmees
Pimpelmees
Glanskop
Matkop
Boomklever
Boomkruiper
Winterkoning
Roodborst
Gekraagde roodstaart
Merel
Zanglijster
Zwartkop
Tuinfluiter
Fitis
Tjif-tjaf
Fluiter
Goudhaantje
Grauwe vliegenvanger
Bonte vliegenvanger
Heggemus
Witte kwikstaart
Spreeuw
Huismus
Ringmus
Groenling
Vink

1962

1970

24
-

40
2
12
1
1
4
2
4
2
23
12

?

2
?

4
4
-

-

-

1

2
1
6
5

-

2
4
?

?

2
10
2
3
29-30
22
2

I
I

-

-

5
7
19
19-20
7
20
12
10
8
8
15

-

3

-

28
I?

-

14

2
12
2
5
22
10
4

12
8
18
18
10

I

I

21
11
9
4
8
17
1
10

1
11
2
32
16
2
13

1979
47
1
1
l(nestkast)
1
1-2
2
3
11-14
17
2
1
1-2
1
2-3
5
5
3
3
5
1-3
2
19
17
3-4
1-2
5-6
8-12
13
9-11
0-2
15
5
5
5-6
6
11
0-1
2-3
1
l(nestkast)
5-8
2
15-19
15
1-2
1
8-10

.
-

-
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b) Planten.
De bossen van Groeneveld Z1Jn geinventariseerd in het kader van een projectgroep "Herstelplan park Groeneveld" (LH-1978).
Tevens heeft Weideman(1977) de bossen gekarteerd m.b.v. de typologie van "Londo".
De waarnemingen in 1979 hebben zich met name gericht op kruidachtige
planten en mossen/korstmossen en beperken zich tot de meer bijzondere
situaties.
1.

Greppel in vak 60: De greppel ligt grotendeels in een gemengd, doorgeschoten essen/els/populierenbos. Langs de greppel komt een goed ontwikkelde begroeiing voor met Dubbelloofvaren en Sphagnum squarrosum.

2.

Hakhoutbos(eiken) op spaartelgenj vak 54: Greppelranden met Dubbelloofvaren,Mannetjesvaren,Calypogeia muelleriana,Sphagnum fimbriatum,Dicranum
scoparium,Hypnum cf imponens. Op de stobben van het hakhout: Orthodontium lineare,Dicranum scoparium en Cladonia coniocraea.

3.

Greppel langs de K.Louwersteeg(landgoed Buitenzorg): rand begroeid met
Dubbelloofvaren.

4.

Greppel nabij boerderij Ravensteyn; vak 52: Randzêne goed ontwikkeld met
Dubbelloofvaren,Koningsvaren,Smalle stekelvaren,Mannetjesvaren. In de
greppel Knolrus,Waternavel en Marchantia polymorpha.

5.

Rand nabij vijver in vak 57: Dubbelloofvaren,Vingerhoedskruid en
Stekelvaren.

6.

Onverhard pad in vak 60: Dit pad ligt in het vochtige hakhout. Het is een
soortenrijk pad met veel Dubbelloofvaren,Blauwe bosbes,Gestreepte witbol,
Pseudoscleropodium purum,Mnium hornum,Polytrichum commune,Pohlia nutans,
Lophocolea heterophylla,Dicranella heteromalla.

7.

Kees Lauwersteeg(west) vak 53:Dit pad is zeer waardevol. De begroeiing
bestaat uit heischrale tot veenmosrijke situaties met o.a. Dopheide,Tandjesgras,Heidekartelblad(midden op pad!),Kruipend struisgras,Gewoon
biggekruid(ssp. ericetosum),
Verder Sphagnum auriculata,S. palustre,Dicranella cerviculata,Pellia
epiphylla.

8.

Grasland(droog) in vak 60: Dit gedeelte is relatief soortenrijk met
drogere,schrale graslandsoorten als Wilde bertram,Grasmuur,Gestreepte
witbol,Duizendblad,Trekrus,Schapezuring,Kruipganzerik,Kleine leeuwetand,Muizeoor,Tengere rus. Langs de rand met het weiland; Kromhals.
Langs de vijver soorten van vochtigermilieu's als Waternavel en Wederik.

9.

Grasberm langs oprit: Door het hooilandbeheer is er een soortenrijke
berm ontstaan met o.a. Gewoon biggekruid,Kraailook,Poelruit,Bosaardbei,
Bosveldkers,Hemelsleutel en Bereklauw.

10.

Grasberm nabij brug naar landhuis: Dit terrein is helaas als parkeerterrein in gebruik. Overigens is het waardevol: Blauwe knoop(15 ex.)
,Gewone rolklaver,Rood zwenkgras,Scherpe boterbloem en langs het water
ondermeer,Blauwe zegge en Liesgras. Op de brug naast korstmossen
(Brand 191 ) ,Plat beemdgras,Gewoon struisgras en Muurvaren. Rond het
landhuis verder weinig bijzonderheden.
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11.

11.

Bredere sloot in noordelijke richting: In ｾ･
sloot een hoge bedekking
van Aarvederkruid,Grote egelskop, daarnaas Drijvend fonteinkruid en
Waterviolier. Nabij het bos Stompbladig fo teinkruid,Nitella flexilis
(kranswier) en Sterrekroos. In de sloot wa en kwelverschijnselen
waarneembaar.

12.

Sloot in vak 55: Waterviolier,Kikkerbeet,Sqerrekroos,Drijvend fonteinkruid en Grote waterweegbree. Vermoedelijk een kwelsloot.

13.

Sloot langs de Ravensteynse laaan: Een zee opvallende sloot met
dominantie van Grote en kleine egelskop, verder Duizendknoopfonteinkruid,
Gewoon blaasjeskruid.
Slootkanten met Moeraswederik,Wilde bertram,Zomprus en Braamstruweel.
Plaatselijk een veenmosrijke begroeiing met Sphagnum auriculata.
Een sloot met kenmerken van een mesotrofe venvegetatie. Er zijn tevens
enkele hydrobiologische monsters genomen.

c) Paddestoelen.
Werkwijze: Het landgoed is op de volgende data bezocht om een indruk van de
paddestoelenflora te verkrijgen; 17-6, 5-8, 18-8, 19-8, 9-9, 16-9, 22-9,
25-9, 20-10, 28-10, 2-12 en 8-12-1979.
Per keer is er ongeveer een halve dag aan de inventarisatie besteed. Daarbij
kon er niet meer dan t deel van het totale terrein bestreken worden. De
meeste percelen zijn 2x bezocht.
In de hieronder volgende soortsoverzichten Z1J de meest algemene soorten
niet in het overzicht per perceel opgenomen(bi v. meniezwammetje). Wel zijn
deze soorten in het totaaloverzicht opgenomen. Op kaart 1 is de perceelsindeling weergegeven. Alleen in het geval van perceel 521 is een verdere
splitsing aangebracht.
Aantal soorten: De inventarisatie heeft het votgende resultaat opgeleverd:
Slijmzwammen
Echte fungi - Basidiomyceten (Agaricales)
(Aphyllophorales en
Gasteromyceten)
- Ascomyceten

4
104

42
15

Deze aantallen geven echter een verre van vollfdig beeld van het paddestoelenbestand van Groeneveld. Daarvoor zijn de vo gende argumenten aan te voeren:
a.

De aard van de paddestoél.
Veel zwamvlokken kunnen jaren, zelfs tientallen jaren, leven zonder
vruchtlichaam te produceren. Als ze fructificeren, geschiedt dat bij de
ene soort(geschubde inktzwam) vaak ｭ･ ｲｭ｡ｾ･ｮ
per jaar. Bij andere soorten
met tussenpozen van enkele jaren. Omdat er. bij het inventariseren
alleen naar het vruchtlichaam gekeken wordt, is het nietmoeilijk voor
te stellen dat één jaar inventariseren on oldoende is. Het onregelmatig
fructificeren verergert dit nog.
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b.

De kortstondigheid van het vruchtlichaam.
De tijd dat een vruchtlichaam waarneembaar is, varieert van enkele
uren(bijv. kleine inktzwammen) tot enkele weken(nevelzwammen).
Veelal is de levensduur van een paddestoel minder dan een week.
Aangezien de meeste percelen slechts twee keer bezocht zijn, is het
waarschijnlijk dat er nogal wat aan de aandacht ontsnapt is.

c.

Het weer.
Het jaar 1979 is geen goed paddestoelenjaar geweest. Het voorjaar en de
zomer bleven te koud, zodat geen basis gelegd kon worden voor een
rijke fructificatie in de herfst. Vermoedelijk hierdoor ontbraken
Cortinarius(gordijnzwam),Lepiota(parasolzwam) en Inocybe(vezelkop)
bijna geheel. Agaricus(champignon) ontbrak zelfs geheel(een geslacht dat
primair op de steppe thuishoort en een lange droge zomer nodig heeft).

Samenvattend zou gezegd kunnen worden dat een inventarisatie gedurende
vijf jaren met een ploeg van vijf mensen(waardoor men per keer het gehele
terrein zou kunnen bezoeken) en een frequentie van gemiddeld vier bezoeken
per maand(minder in maart, meer in october en november) misschien wel een
soortenaantal van rond de 600 zou opleveren.

Toelichting overzichten:
Terwille van de bruikbaarheid z1Jn de inventarisatieresultaten op twee manieren gepresenteerd, nl. met als ingang de soortnaam resp. het perceelsnummer.
Overzicht volgens soortnaam.
De soorten zijn alfabetisch gerangschikt. Daarachter is zo mogelijk
de nederlandse naam vermeld. Bij de naamgeving is gebruik gemaakt
van de standaardlijst van nederlandse fungi.
Overzicht per perceel.
Soorten waarvoor in het overzicht per soort geen perceel wordt genoemd
maar een aanduiding met "alg." komen in dit overzicht niet meer voor.
Wordt een perceel niet opgenomen(bijv. 57n), dan wil dit zeggen dat
daar slechts "algemene" soorten gevonden zijn.
Wijze van aanduiden:
Lepista nebularis 57b-f
57b Lepista nebularis(9)

L-

_

gevonden in perceel 57b en 57f
gevonden in perceel 57b in
de ge maand.
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OVERZICHT VOLGENS SOORT.
Ascomyceten.
Bisporella citrina
Ascoryne sarcoides
Dasyscyphus virgineus
Diatrype disciformis
Hypocrea rufa
Hypoxylon fragiforme
Nectria cinnabarina
Neobulgaria pura
Peziza repanda
Bulgaria inquinans
Trichoderma viride
Ustulina deus ta
Xylaria hypoxylon
Xylaria polymorpha

- Geel schijfz"ammetje
Paarse knoop/.wam

- 55f
laat in jaar op beukestammen
- een schijfzwammetje
- 58k
- Hoekig schorsschijfje
- alg. op beukeschors
(dood hout)
- 60r
- Roestbruin kogelzwammetje - alg. op beukeschors
(dood hout)
- Meniezwammetje
- alg. op dode takken
(loofhout)
- 58e
- Bleekbruine beker zwam
- 58k
- Zwarte knoopzwam
- 52k,54l
- alg. op dode takken
- Korsthoutskoolzwam
- alg. op beukestompen
- Geweizwammetje
- alg. op stompen van
coniferen
- Houtknotszwam
- 52n

Basidiomyceten.
Plaatjeszwammen(Agaricales s.s.)
Amanita citrina
A. muscaria
A. rubescens
A. spissa
A. fulva
Armillariella mellea(s.l)Bolbitius vitellinus
Clitocybe clavipes
C. dealbata
C. dicolor
C. rivulosa
C. vibecina
Collybia butyracea
C. dryophila
C. maculata
C. peronata
Coprinus atramentarius
C. comatus
C. hepthemerus
C. plicatilis
-

Gele knolamaniet
Vliegenzwam
Parelamaniet
Gedrongen amaniet
Slanke amaniet
Honingzwam
Dooiergele mestzwam

- 54c-p,55a-l,58k
54h,60g
- alg. bij bomen
56 j
- 54c-k,55a,58k
- alg.
- 541,571
ｋｮｯｴｳｶ･ｲ｣ｨｺｾ｡ｭ
- 52j,55f,570
Witte weidetrechterzwam
- 58e
Tweekleurige trechrerzwam - 60r
Giftige weidetrechterzwam - 521
Gestreepte trechterzwam
- 52a-g-o-p
Botercollybia
- alg. vanaf october
Eikebladcollybia
- alg.
Roestvlekkenzwam
alg. in blad lagen .
Scherpe collybia
alg. in beukeblad
Kale inktzwam
- 58b
Geschubde inktzwam
- 52l,52c-l
- 58b
Gevoorde inkLzwam
- 541
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Cortinarius elatior
C. hemitrichus
Crepidotus mollis
Cystoderma amianthinum Entolama cetratum
E. icterinum
E. madidum
E. sericeum var.sericeumE. conferendum
E. rhodopolium (s.l.)
Galerina largina
Flammulina velutipes
Gymnopilus penetrans
G. spectabilis
Hypholoma fasciculare

Rimpelige gordijnzwam
Witschubbige gordijnzwam
Week oorzwammetje
Okergele korrelhoed
Dennesatijnzwam
Citroensatijnzwam

H. sublateritium
Inocybe napipes
Kuehneromyces mutabilis
Laccaria amethystina
L. laccata
L. proxima
Lactarius chrysorrheus
L. necator
L. quietus
1. rufus
L. subdulcis
L. theiogalus
Lepista nebularis
L. nuda
Marasmius oreades
Macrolepiota rhacodes

Rode zwavelkop
Bruine knolvezelkop
Kleine bundelzwam
Rodekoolzwam
Fopzwam
Schubbige fopzwam
Zwavelmelkzwam
Zwartgroene melkzwam
Kaneelkleurige melkzwam
Rossige melkzwam
Bitterzoete melkzwam
Rimpelende melkzwam
Nevelzwam
Paarse schijnridderzwam
Weidekringzwam
Knolparasolzwam

-

Bruine satijnzwam
Sterspoorsatijnzwam
Fluweelpootje
Dennevlamhoed
Prachtvlamhoed
Gewone zwavelkop

Melanoleuca schumacheri
(:M. strictipes ss Lange)Mycena aetites
- Grijsbruine grasmycena
M. epipterygia
- Graskleefsteelmycena
M. filopes
M. galopoda
- Melksteelmycena
M. galericulata
- Helmmycena
M. filopes(iodiolens)
- Jodoformmycena
M. polygramma
- Streepsteelmycena
M. abramsii
- Voorjaarsmycena
M. pearsoniana
Vals elfenschermpje
M. pura
- Elfenschermpje
M. sanguinolenta
- Kleine bloedsteel
M. vitilis
- Papilmycaena
Naucoria escharoides
- Bleke elzenaucoria
Oudemansiella pla typhy lla -Breed plaa tstreephoed
O. mucida
- Porceleinzwam
O. radicata
- Beukwortelzwam

- 55a
- 55h
- 55b,57h
- 52j
- 56a
- 60e
-571
52j
- 57m
- 541
-6Om
- 54c,57g
- 54c,58d,60r-t
- 54l,58k,59b
alg. op naaldhout
in grond
- 52d,54j,60f-r
- 60t
- 54l,60r
- 55a,58k
- alg. op humusarme grond
- alg. op humusarme grond
- 55a
- 54p,55h-l,56e,60a
- alg. onder eiken
- 54p,57b
- 58j
- alg. onder bomen
- 52a,54l,57m
- 52a,58j
- 541
- 52a

- 52k
-571
- 57f,59h
- 55b
- alg. in blad
- alg. op dood hout
op grond
- 57l-m,58b,58f
- 52d,56j,58d
- 56c
60n
- 52j,57h-o,60r
- 60m
- 55b,571,58b-g
- 58b
alg. in dikke blad lagen
- alg. op dode beuketakken
- 57d
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Paneolus retirugl'
Panellus mitis
P. stypticus
Panus tigrinus
Paxillus involutl'
Pholiota qummosa
P. squarrosa
Pleurotus dryinus
Psathyrella candrlleana
P. gracilis
P. hydrophila
P. pseudogracilis
Rickenella fibulo
RussuIa amoenolens
R. atropurpurea
R. consobrina
R. cyanoxantha
R. pulchella
R. emetica(s.l.)
R. fellea
R. flava
R. fragilis
R. grisea
R. lepida
R. nigricans
R. nitida
R. ochroleuca
R. parazurea
R. velenovskyi
R. versicolor
R. vesca

-

Denneschelpzwam
Scherpe schelpzwam
Tijgertaaiplaat
Gewone krul zoom

- Geschubde bundelzwan
- Schubbige oesterzwam
- Bleke franjehoed
I
Sierlijke franjehoed
- Witsteelfranjehoed

-

Oranjegeel trechter je

-

52j
52m,58k,60g
54p,55c-j,571,60d
53c,571
55k,60a
57h
54c-k,55a,57f,60d
54h,55a-f
54r,55h
54k,55k-l,57f
54c,55f-l
54p
52m,54c-k-p,55a-k
55h
alg. onder bomen
52a-l,55c,571,58k,60j
55c
54k,60h
521,54h,55c,57h

Kopergroenzwam
Valse kopergroenzwa
Koningsmantel
Donsvoetje

-

52d
58b-j
56c
53j,54l,57f-h,58f

Eekhoorntjesbrood
Rode boleet
Berkeboleet
Kastanjeboleet
Roodstelige boleet

-

55b,58k
52n
54p
alg. onder bomen
alg. onder bomen

- Purper zwarte russul
-

-

RegenboogrussuIa
Verblekende russuIa
BraakrussuIa
Beukerussula
Gele berkerussula
Broze russuIa
DuifrussuIa
PotloodrussuIa
Grofplaatrussula
Kleine berkerussula
Geelwitte russuIa
Berijpte russuIa
SchotelrussuIa
Bonte berkerussula
Smakelijke russuIa

Stropharia aerugi osa
S. cyanea
Tricholomopsis r\l:ilans Tubaria furfurac( I(S.1.)-

-

58
52a-l,54c-f-j,59h
54e
59d
alg. onder bomen
58k
59b
52d-l-n,57a
55a,570,60r
58b
52d,55a-f,57o-p
53j

-

Boleten.
Boletus edulis
B. rubellus
Leccinum scabrum
Xerocomus badius
X. chrysenteron

-

Buikzwammen.
Phallus impudicu.·
Calvadia excipuliEorme
Scleroderma citrJ lum

s.

verrucosum

- alg. in blad lagen onder
bomen
- 521
- Plooivoet stuifzwam
- alg. op kale pIeken
- Aardappelbovist
onder bomen
- Wortelende aardappe, bovist - 521,54c-e,55a
- Stinkzwam

I

,

-15Polyporen.
Bjerkandera adusta
Daedaleopsis confragosa
D. quercina
Fistulina hepatica
Ganoderma applanatum
Grifola frondosa
Hapalophilus nidulans
Piptoporus betulinus
Phellinus ferruginosus
Polyporus brumalis
P. varius
Schizopora paradoxa
Trametes hirsuda
T. versicolor
Tyromyces chioneus
T. stipticus
T. tephroleucus

-

Grijze gaatjeszwam
Roodporiehoutzwam
Doolhofzwam
Biefstukzwam
ｐｾ｡ｴ･
tonderzwam
Eikhaas
Kussenvormige houtzwam
Berkezwam
Roestkleurige vuur zwam
Winterhoutzwam
Waaierbuisjeszwam
Witte tandzwam
Ruig elfenbankje
Elfenbankje

- Bittere kaaszwam
- Asgrauwe kaaszwam

-

alg. op hout
57p,58j
55a-f
571,60j
55a-b
58j
53k
53k.540,58j,60r
58e
52m,541
55h
alg. op dood hout
52a
alg.
521.54c.58d
55h,60t
55c,60t
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OVERZICHT PER PERCEEL.
De algemene soorten komen in dit overzicht ni t meer voor(zie inleiding).
Perceel

Soort
Calocera cornea
Lepista nebularis
Clitocybe vibecina
Trametes hirsuta
Cylindrobasidium evolvens
Macrolepiota rhacodes
Lepista nuda
Panellus mitis
Peniophora setigera
Phlebia l i vida
russuIa parazurea

Stereum sanguinolentum
Hypholoma sublateritium
Mycena polygramma
Pleurotus dryinus
Psathyrella hydrophila
Stropharia aeruginosa

ｾ

Maa,d

12
12
12
12
12
12
12
12
12
8

12
12
12
12
12
12
12

52g

Clitocybe vibecina

52j

Clitocybe clavipes
8
Cystoderma amianthinum
12
Entoloma sericeum var. sericeum 9
Rickenella fibula
9
Mycena pura
9

52k

Cylindrobasidium evolvens
Bulgaria inquinans
Ramaria stricta

521

9
12
9
9
12

Berm Ravensteinselaan
Coprinus comatus(massaal)
Calvadia excipuliforme
Melanoleuca schumacheri
Russula parazurea
Scleroderma verrucosum

521

10

Parkeerterrein
Cal vad ia excipuliforme
Polyporus brumalis
RussuIa amoenolens
R. nigricans
Stereum gausapatum

521

12
12

9
9
12
9
'19

Overige deel
Clitocybe rivulosa
Panellus mitis
Peniophora cinerea
Pleurotus dryinus
Russula vesca
Tyromyces chioneus

9

12
12
12
12
12
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52n

Coniophora puteana
P1eurotus dryinus
Xerocomus rube11us
Xy1aria po1ymorpha

12
12
9
9

520

C1itocybe vibecina

12

53c

Russu1a consobrina

8

53;

Chondrostereum purpureum
Psathyre11a pseudograci1is
Tubaria furfuracea

53k

Hapa1opi1us nidu1ans

54c

Amanita citrina
A. fu1va
Chondrostereum purpureum
F1ammu1ina ve1utipes
Gymnopi1us penetrans
Panellus mitis
Russu1a gr'isea
R. emetica
R. nigricans
Sc1eroderma verrucosum
Tyromyces chioneus

9
9
9,12
12
12
12
9
9
9
9,12
9

54e

Chondrostereum purpureum
Panellus stypticus
Sc1eroderma verrucosum
Stereum gausapatum

12
12
12
12

54f

Panellus mitis
Stereum sanguino1entum

12
12

54k

Amanita citrina
A. fu1va
Lactarius theioga1us
Russu1a emetica
R. fragilis
R. nigricans
R. versico1or
Stereum gausapatum

9
9
9
9
9
9
9
12

54h

Amanita muscaria
Russuia fellea
R. vesca

54 ;

Hypho1oma sub1ateritium
Panellus mitis

9
9
9
12
12

541

Bo1bitius vite11inus
Lepista nebu1aris
Coprinus p1icati1is
Ento1oma rhodopo1ium
Gymnopi1us spectabi1is
Kuehneromyces mutabi1is
Marasmius oreades
Bu1garia inquinans
Po1yporus bruma1is
Tubaria furfuracea

9
12
9
9
12
12
9
12
12
12

12
12
12
8,12

-18-

540

Co11ybia macu1ata

9

54p

Amanita citrina
Co11ybia macu1ata
Lactarius rufus
L. necator
Leccinum scabrum
Russu1a atropurpurea
R. lepida
R. nigricans

9
9
9
9
9
8
9
8

54r

Russu1a f1ava

9

55a

Amanita citrina

A. fu1va
Cortinarius e1atior
Daeda1ea quercina
Ganoderma aw1anatum
Laccaria amethystina
Lactarius chrysorrheus
Psathyre11a ｣｡ｮ､ｯＱ ･｡ｮｾ
P. hydrophila
Russu1a emetica
R. fellea
R. nigricans
Sc1eroderma verrucosum

9
9
10
9
9
9
9
9
9
8
9
9
9

55b

Bo1etus edulis
Coniophora puteana
C Jpidotus mollis
Gl1noderma app1anatum
Lactarius theioga1us
Mycena filopes
M. vitilis
Peniophora quercina

8
12
8
8
8
9
9
12

55c

Meru1iopsis corium
Ca10cera cornea
Russu1a atropurpurea
R. parazurea
R. ve1enovskyi
R. vesca
Tyromyces tephro1eucus

8
8
8
8
8
8
8

55e

Cerocorticium conf1uens
Lactarius theioga1us

9
9

55f

C1itocybe c1avipes
Daeda1ea quercina
Lactarius theioga1us
Oudemansie11a radicata
Psathyre11a hydrophi1a
Russu1a fellea
R. grisea

9
9
9
9
9
9
9

55h

C1avu1ina cristata
Cortinarius hemitrichus
Lactarius necator
Po1yporus varius
Russu1a f1ava
R. nitida
Tyromyces stipticus

9
9
9
8
8
9
9
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55i

Russula atropurpurea

9

55k

Hypoxylon multiforme
Lactarius theiogalus
Russula cyanoxantha
R. fragilis
R. nigricans

10
9
9
9
9

551

Amanita citrina
Collybia maculata
Lactarius necator
L. theiogalus
Russula grisea
R. fragilis

55m

Hyphoderma setigerum

12

56a

Entoloma cetratum
Thelephora terrestris

8
8

56c

Mycena abramsii
Tricholomopsis rutilans

8
10

56e

Lactarius necator

10

2§&.

Stereum sanguinolentum

8

56j

Amanita spissa
Mycena polygramma

8
8

57a

Oudemansiella mucida
Pleurotus dryinus

9
12

57b

Lactarius rufus
L. theiogalus
Vuilleminia comedens

9
12
9

57c

Coprinus comatus(massaal)

57d

Oudemansiella radicata
Fistulina hepatica

9
10

57e

Oudemansiella mucida
Russula ochroleuca

12
12

57f

Lactarius theiogalus
Mycena epipterygia
Russula emetica
R. fragilis
Tubaria furfuracea

9
12
9
9
12

2&.

Flammulina velupites

12

57h

Mycena pura
Oudemansiella mucda
Russula pulchella
R. vesca
Tubaria furfuracea

9
9
9
12
9

571

Bolbitius vitellinus
Coprinus comatus
Entoloma madidum
Fistulina hepatica
Mycena aetites
M. filopes
M. vitilis

10
9
10
10
10
10
10

9
9
9
9
9
9

9
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571

Russula atropurpurea
R. consobrina
R. parazurea

57m

Clitocybe nebularis
Entoloma staurosporum
Mycena filopes

9
9
9
10
10

la

570

Clitocybe clavipes
Mycena pura
PsathyrelJa candolleana
P. hydropl a

9
9
9
9

lli

Clitocybe lungei
Psathyrella hydrophila
Daedaleopsis confragoso

la
la
9

58b

Coprinus atramentarius
C. hepthemerus
Collybia butyracea
Hycena filopes
H. vitilis
Stropharia cyanea
Gymnopilus penetrans
LacLarius theiogalus
Hycena polygranuna
Tyromyces chioneus

10
10

Heruliopsis corium
Clitocybe dealbata
Neobulgaria pura
Phellinus ferrigunosus

la
la
la
la

Lactarius theiogalus
filopes
Tubaria furfuracea

10

Mycena vitilis
Oudemansiella mucida

10

58;

Grifola frondosa
Lactarius subdulcis
Lepista nuda
Stropharia cyanea
Daelaleopsis confragosa

la
la
la
la
.8,1

5 1<

Amanita citrina
A. vaginata/fulva
Boletus edulis
Chondrostereum purpureum
Dasyscyphus virgineus
Gymnopilus spectabilis
Laccaria amethystina
Panaeolus retirugis
Peziza repanda
Pholiota gummosa
Russuia amoenolens
R. parazurea

la
8
8
la

58e

58f

｡ｮ･｣ｹｬｾ

58g

10

la
la
10

la
10
10
10

la
10

la

10

la
la
10
10
10

8
8
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59b

Gymnopilus spectabilis
Hericium erinaceum
Pholiota squarrosa

10
1
10

59d

Collybia maculata
Panus tigrinus

10
8

59h

Crepidotus mollis
Mycenà epipterygia
Panellus mitis

8
12
12

60a

Lactarius necator
Russula cyanoxantha
Deadalea quercina

60d

Russula atropurpurea
R. emetica

9
9
9
8
8

60e

Entoloma icterinum

8

60f

Hypholoma sublateritium

8

60g

Amanita muscaria
Collybia maculata
Russula amoenolens

9
9
9

60h
60; ..

Russula versicolor

9

Fistulina hepatica
Peniophora quercina
Russula parazurea

12
6
9

60m

Galerina larigna

60n

Mycena pearsoniana
M. sanguinolenta

12
6

60r

Clitocybe dicolor
Gymnopilis penetrans
Hypholoma sublateritium
Hypocrea rufa
Kuehneromyces mutabilis
Mycena pura
Psathyrella candolleana

12
8
8
6
12
9
8

60t

Gymnopilus penetrans
Inocybe napipes
Oudemansiella mucida
Tyromyces stipticus
T. tephroleucus

12
8
12
8
8

6
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NABESPREKING.
a.

Vogels:
Op kaart 1,2 en 3 is de ｶ･ｲｳｰ ･ｩ､ｾｮｧ
van een aantal karakteristieke broedvogelsoorten weergegeven. Op de kaartjes(ontleend aan het LHherstelplan) is een relatie gelegd tusseA ouderdom van de bosopstanden
en de ligging van de terrritoria.
Uit kaart 1 is af te lezen dat de boomklever alleen voorkomt in
"monumentale" opstanden( geplant voor 18 5).
De holenduifYerLoont eenzelfde beeld, zij het dat voor deze soort ook
beukenrijen van rond 1890 reeds geschikt broedbiotopen vormen.
De boomkruiper vertoont een iets ruimere spreiding t.a.v. de leeftijdsklassen. Tot zover de holenbroeders.
Uit kaart 2 blijkt dat de glanskop duide ijk gebonden is aan (bijna)
monumentale opstanden( geplant voor 1910i. De tjif-tjaf vertoont een
ruimere spreiding, waarbij Ie structuur ｾ｡ｮ
het bostype vermoedelijk
mede van invloed zal zijn(c Ｎｳ･ｮＯ･ｬｺ･ｮＭ｣ｯｾｰｬ･ｸ
uit 1953
.)
De zwartkop verloont evene( .IS een iets ruimere spreiding.
Op kaart 3 zijn de weidevogels ingeteken1. De zeer matige weidevogelstand illustreert het door ons ｷ｡ ｲｧ･ｮｯｭｾｮ
intensieve gebruik van de
graslanden(periodiek scheuren van het land bijv.).

I

ｩｾ

ｾｬｯ｢｡

Met behulp van deze kaarten
een
beelu geschetst van de
betekenis van de monumental opstanden v;or een aantal broedvogels.
Het is zeer gewenst dat deze opstanden z lang mogelijk intact gelaten
worden. Tevens is duidelijk dat een aant 1 soorten(tjif-tjaf,zwartkop)
belang hebben bij een goed ontwikkelde sirUiklaag(structuur).
b.

Planten: (zie kaart 4).
De bostypen kenmerken zich over Ten grote oppervlakte door een
vrij sterk gestoorde kruidlaag(o.a. ｷｩｴ｢ｾｬＩＮ
Enkele paden daarentegen
herbergen een redelijk ongestoorde veget'ltie(nrs. 6 en 7). Ze geven
een beeld van de potenties in het gebic 11
De slootvegetaties zijn op meerdere pl"J sen goed ontwikkeld en
deels kenmerkend voor kweltoevoer(nrs. Ir en 12).
Op enkele plaatsen zijnschrale ｧｲ｡ｳｬ ｮ､･ｾ
aanwezig met kenmerken
van een Molinion-vegetatie(nrs. 8 en 10)T De berm langs de Kasteellaan
bevat enkele karakteristieke soorten(nr. 9).

c.

Paddestoelen: (zie kaart 5).
De volgende vakken zijn rel tief rijk aan soorten:
52a: een eikenbos uit 1835
571:
58k:
55a:
54c:
54k:
55b:

bomen van voor 1775
een eikenbos uit 1895
een eikenbos uit 1910
een eikenbos uit 1940
een grove dennenbos uit 1955(beperk )
een populiel/opslagplaats uit 1961(.eperkt), recent zwaar aangetast.

Uit dit overzichr blijkt enigs: lns dat d betekenis van oude loofbosopstanden voor dE' rnycoflora groot te nOf en is, zij het dat ook naaldbosopstanden bel ;:ngrijk zijn doordat ze en eigen mycoflora herbergen.
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Beheerssugesties:
1.

Het is gewenst da de oude/monumentale bosopstanden zoveel
mogelijk intact blijven, inclusief de plaatselijk goed
ontwikkelde struiketage.
Het verstoren van deze opstanden door padenaanleg,speciedepots
e.d. moet worden tegengegaan. Juist aan deze opstanden zijn belangrijke biologische waarden gebonden. Een op ecologische
gronden gefaseerd herstelplan voor de monumentale opstanden
is dringend gewenst(het LH-herstelplan voorziet hier niet in).

2.

De sloot/oevervegetaties en de schrale grasland vegetaties
dienen een aaangepast beheer te krijgen, d.m.v. extensivering
van het grondgebruik en beperkt schouwen met afvoer van slootmateriaal( blijft thans nogal eens op de oever liggen).

3.

Gemotoriseerd verkeer vormt een sterke verstoring op het landgoed. Dit wordt bevorderd doordat het landgoed aan diverse zijden is opengelegd. Opvang van dit verkeer aan de rand is gunstig
voor ondermeer de broedvogelstand. Tevens zij hier gewezen op
de ringslangpopulatie( zowel voor als achter het landhuis
waargenomen), die ｧ･ｶ｡ｾｲ
dreigt te lopen bij een grotere
verkeersintensiteit. Het realiserenvan een parkeerplaats in de
nabijheid van het landhuis is derhalve ongewenst.

4.

Het graslandbeheer van de landbouwpercelen heeft momenteel een
intensief karakter. Extensivering van het gebruik geeft meer
mogelijkheden voor soortenrijkere plantengemeenschappen.
Vooral het periodiek scheuren dient te worden tegengegaan.

5.

Het is gewenst dat de verwachte toename aan bezoekers op het
landgoed getoetst wordt aan periodieke broedvogelinventarisaties
, zodat mogelijke effecten van deze intensivering kunnen worden
gemeten.

Correspondentie-adres: P.H. Veen,
Den Blieklaan 82,
3766 AV Soest.

Naschrift redactie: Doordat het orginele kaartmateriaal niet goed te
reproduceren was, zijn er nieuwe kaartjes van het gebied getekend. Het
is daarbij mogelijk dat er t.a.v. de vakindeling (kaart 5) een aantal
details verloren zijn gegaan. Verder bleek het niet goed mogelijk een
bijbehorende structuurkaart in het rapport op te nemen.
Op kaart 1 en 2 zijn de bijna monumentale opstanden niet aangegeven
doordat de orginelen daar onduidelijk in waren.
De essentie van het rapport wordt daar echter niet andèrs door.
Voor meer gedetailleerde informatie zij verwezen naar de auteurs.
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Het onderstaande stukje is afkomstig uit de Inktzwam van 1951. Het is een
enigszins verkorte weergave van de oorspronkelijke tekst, doch verder zo min
mogelijk gewijzigd. Het kan als een aanvulling op het voorgaande artikel
gezien worden.
DE INKTZWAM. Een uitgave van het N.J.N. District IV(Amsterdam), Jaargang 16,
nr. 3 : april-mei 1951

GROENEVELD
Iedere N.J.N.-er kent wel die oude landgoederen met hun parkachtige landschap.
Meestal bezitten deze een grote gevarieerdheid aan planten, enerzijds door
't ontvluchten van sommige planten uit de kruidentuinen, anderzijds doordat
veel planten, vooral waar het bosplanten betreft, hier hun toevluchtsoord hebben gevonden. Ook vogels vinden hier een gastvrij onthaal.
Over een van deze landgoederen wil ik het nu hebben, n.l. Groeneveld bij
Baarn. Jarenlang is dit reeds overgegaan in handen van Staatsbosbeheer en
voor het publiek toegankelijk, toch is het vrij onbekend, daarom gelukkig
nooit druk bezocht.
Het aspect wordt wel voornamelijk bepaald door grote beuken en eiken. Jammer
is het, dat hier en daar omvangrijke Rhododendrons geplaatst zijn.
Onder het hoogopgaande hout vind je bijna overal het Lieve-vrouwebedstro,
wat vooral in de bloeitijd,zo kruidig kan ruiken, daartussen, maar veel
minder, groeit nog de Donkere Ooievaarsbek. Op de open plekken staat veel
zandzegge, heel anders danin de duinen is deze bosvorm, de bladen zijn langer
,donkerder, de aartjes fijner. Op één plaats staan nog subcenteurope soorten,
n.l. bosdroogbloem,witte Veldbies.
Zeker de moeite waard is het om eens de greppelwandjes af te neuzen, waar
dubbelloof ,mannetjesvaren ,eikvaren en wijfjesvaren een plaats gevonden hebben.
Waar deze greppeltjes breder worden en in meer open terrein hun weg kiezen,
wacht ons een nieuwe verassing. Mooi begroeid met gewoon en klein Blaasjeskruid, geven deze, vooral in de maanden Juli en Augustus een prachtige
aanblik. De mooie goudgele bloemen steken op dunne stengeltjes boven het
water.
Aan de kanten staan hoge bereklauwen, die door hundruk insectenbezoek onze
aandacht waard zijn. Geelgestreepte, bespikkelde Graafwespjes vliegen af
en aan. Ook komen Dagpauwoog en een gaasvlieg voor.
Even later kruist een ｾ Ｈ ｂ ｵ ｦ ｯ
bufo) ons pad. Nu we het toch over herpetologie
hebben, dit bos herbergt, behalve ringslangen, ook adders, die hier wel
hun meest westelijke vindplaats hebben. Tevens zijn hier de Kleine- en
Zandhagedis gesignaleerd, die meteen de stelling, dat deze nooit in ' t
zelfde gebied kunnen ｷｯｮ･ｾＬ
wel te niet doet. Tussen de hoge haarmospollen
vind je wel eens de eieren van de Kleine- of Levendbarende hagedis.
Alhoewel dit een uniek gebied is voor hazelwormen, heb ik hem nog nooit
gezien. Maar kom, we gaan eens rondneuzen in de buurt van de spoorweg.
Onze moeite is niet tevergeefs. We komen hier tegen de Japanse duizendknoop,
een prachtige plant, die uit een of andere tuin ontsnapt is, want zeker
is het, dat deze plant nooit geheel op eigen benen uit Japan hier naar toe is
gekomen. Verder is bloedgierstgras hier niet zeldzaam. De greppeltjes langs
de spoorweg laten ons mooie veenmosvegetaties zien, met rondbladige en
kleine zonnedauw,wollegras en borstelbies.
Al deze opsommingen zullen je echter weinig zeggen. Ga eens naar dat bos toe
om het zelf te bekijken!
Cees G0 be t s.
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Het broeden in 1984 van

ｾ｡ｬＮ

en reigerachtigen

in de voorlanden van de Stichtse Brug
door W.Knol en T.Slagbo·m
Inleiding.
Om een beeld te krijgen van de broeijvogelstand in het moerasgebied
ten oosten van de Stichtse Brug, is er in 1984 een inventarisatie verricht
met het accent op vogelsoorten die 's nachts hun grootste territoriumactiviteit hebben.
In het algemeen hebben inventarisaties betrekking op soorten die hun
grootste territoriumactiviteit in de vroege ochtenduren vertonen. Een aantal
voor moerasgebieden kenmerkende soorten, zoals rallen en reigers. zijn
veelal rond en na zonsondergang actief. Juist omdat avond- en nachtexcursies
vaak het stiefkindje zijn, is er gekozen voor een inventarisatie van
soorten die in deze periode actief zijn.
Deze inventarisatie had in zekere mate een or'ënterend karakter en diende
daarbij als kennismaking met dit aspect van het gebied. In 1985 zal er een
herhaling van deze inventarisatie plaatsvinden, waarbij er t.a.v. de
methodiek enkele wijzigingen zullen worden aangebracht.
Werkwijze.
Er werden op een vijftal data gegevens verzameld, nl.: 24-4, 14-5,
31-5, 17-6 en 20-6. Dit gebeurde in twee telronde's, één vlak voor het
invallen van de duisternis en één erna.
Het gebied zelf is, door het karakter ervan, nooit betreden. Wel werd getracht
om zo dicht mogelijk bij het gebied te komen, hetgeen geen problemen opleverde
door de aanwezigheid van het brugtalud(zie fig. 1). Bij een hoge territoriumactiviteit werd ook vaak een stukje langs de oijk van de Oostermeent gelopen.
Omdat het terrein nogal onoverzichtelijk was, werd er geen puntkartering
toegepast, maar zijn de waarnemingen per "eiland" genoteerd(zie fig. 1).
Deze eilanden zijn van elkaar gescheiden dodr enkele meters open
water. Alleen de scheiding tussen het derde en vierde eiland was minder duidelijk. Door uitlopers van de vegetie was er ussen deze eilanden een
smalle verbindingszöne ontstaan.
Er werden in principe vnl. op "mooie" avonden excursies gehouden, omdat dan
de grootste territoriumactiviteit te verwachten viel. Er werd niet met
geluidsnabootsers gewerkt(casetterecorder e.d.). Er werd in een langzaam tempo
door het gebied gelopen.
Waarnemingen per soort.
WOUDAAPJE.

I'

Op 17-6 werd er een regelmatig roepend ex. op het eerste
eiland gehoord. Op 24-4 werd ca.4 km, ten zuidoosten van het gebied
vermoedelijk een ex. gezien in de avondschemering(Eemmond).
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ZUID-FLEVOLAND

SNELWEG
+
TALUD

EILAND

ｅｔｓｒｅ ｾ

TWEEDE EILAND
EEMMEER
t}--DERDE EILAND
VIERDE EILAND
Figuur 1.
De ligging van het
moerasgebied "de Stichtse Brug"
en de benaming van de afzonderlijke "eilanden".

OUDE LAND

WATERRAL.
De waarnemingen voor de verschillende excursies zijn in onder'staande tabel weergegeven.

24-4
eerste
tweede
derde
vierde

eiland
eiland
eiland
eiland

3

14-5

31-5

1
3

3

17-6
1
1

20-6
1
1

KLEIN WATERHOEN.
De waarnemingen zijn in onderstaande tabel weergegeven.

24-4
derde eiland
vierde eiland

14-5

1
1

31-5

17-6

20-6
1

1

Al deze waarnemingen z1Jn nagenoeg op dezelfde plaats verricht, op het
grensgebied van het derde en vierde eiland. Dit geldt ook voor de waarneming
van 2 ex. op 24-4. Hierbij liet het ex. op het derde eiland zijn geluid
gedurende korte tijd horen, terwijl het ex. op het vierde eiland continu aan
het roepen was.

PORSELEINHOEN.
Het maximaal aantal waargenomen territoria van de porseleinhoen is in het volgende tabelletje weergegeven.

24-4
derde eiland
vierde eiland

14-5

31-5

17-6

20-6

1

2á3

1

1

I
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Op 14-5 en op 17-6 werd er een overvliegend ex. gezien.
BAARDMANNETJE.
Op 24-4 werd er tijdens de avondschemering een zeer intensief
roepend ex. gehoord.
Conclusies en discussie.
Van het woudaapje kan gezegd worden dat het niet
onmogelijk is dat deze in het moerasgebied g!'brOed heeft. De terreineisen
lijken zeker wel aanwezig te zijn. Alleyn et al.(197l) geven als kenmerk
voor de broedgebieden in Midden-Nederland, d t er bijna steeds sprake is
van vrij veel overgangen tussen open water en oevervegetatie. Deze
oevervegetatie kan uit riet,lisdodden en wilgenopslag bestaan, waarbij er
wel een afwisseling van de verschillende soojten wordt geprefereerd.
Het broedgebied wordt bijna steeds gekenmerkt door een kleinschaligheid in
het landschap. Het moerasgebied voldoet aan beide criteria: er zijn,
door de langgerektheid van het gebied veel ｯｶｾｲｧ｡ｮｧ･ｮ
met open water en
er is zo te zien veel afwisseling in vegetatiestructuur. Om meer zekerheid
te krijgen of deze waarneming inderdaad betrekking heeft op een broedgeval, zou een tweede of derde waarneming gewenst zijn. Gezien het
frequente bezoek van vogelaars aan het ｧ･｢ｩ･ｾ
is het niet onmogelijk dateen
eventueel broedgeval in tweede instantie alsnog bevestigd wordt.
Het aantal paren van de waterral kan oplminimaal vijf gesteld worden
en wel 1 op het eerste eiland, 1 op het derd eiland en 3 op het vierde
eiland. Het hierboven geschetste beeld berus op herhalingswaarnemingen
en was gedurende een groot deel van de excurfies aanwezig. Een uitzondering
hierop vormde de waarnemingen voor het tweed en derde eiland van 24-4.
Op 24-4 werden er op het tweede en derde eiland samen 3 roepende
ex. gehoord. Op de excursies die daarna volgeden, werd er steeds slechts
1 roepend ex. gehoord. Uitgaande van de Kroo (1978), die aangeeft dat er
in april doortrek kan plaatsvinden en van de Kroon(1983) waarin wordt
aangegeven dat waterrallen al vanaf begin april kunnen gaan roepen, zou
de waarneming van het hogere aantal op 24-4 betrekking kunnen hebben op
doortrekkers die territoriumactiviteit vertoonden. Dit aantal is daarom niet
verwerkt in de totaalschatting voor het gebied.
Er zijn een aantal redenen waarom de 5 ｴ･ｲｩｾｯ｡
als minimum moeten worden
beschouwd. Ten eerste zijn er geen geluidsna ootsers gebruikt om territoriumactiviteit bij de aanwezige ex. op te roepen Ook het aantal bezoeken is
aan de lage kant, zeker als daar het ｯｮｴ｢ｲ･ｫｾｮ
van geluidsnabootsers
wordt betrokken. Verder is het de vraag of be waarnemingsroute het gebied
voldoende bestreek om een totaal beeld van tèrritoria te krijgen.
Mogelijk had een permanente route over de dipk langs de Oostermeent meer
paren opgeleverd.

r

Het klein wateçhoen leek met I paar ｡ ｮｾ･ｺｩｧ
te zlJn, ondanks dat er
gelijktijdig op het derde en vierde eiland waarnemingen zijn verricht.
Als er twee territoria waren geweest, dan ｺｯｾ
het waarschijnlijk geweest
zijn dat de roep van het klein waterhoen op ?et vierde eiland vaker tot
een reactie had geleid dan het incidentele geval op 24-4. Doordat de roep
van het tweede ex. slechts kort was, kan het1hier ook de partner van het
voluit roepende ex. betrefen. De ｰ･ｾｲｧｫ ･ｷｬ ｧｯｖ
Grote Rivieren geeft deze
mogelijkheid althans aan in 'de ｩｮｶ･ ｴ｡ｲｩｳ ｴ ｾｨ｡ｮ､ｬ･ｩ ｮｧＨＱＹＷ Ｉ
en
waarschuwt voor dubbeltellingen bij inventarisaties.
Met dezelfde redenen als welke bij de waterrJI zijn genoemd, kan gesteld
worden dat het vastgestelde territorium het 'inimum is.

,
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Ook van het porseleinhoen leek slechts 1 paar aanwezig te zijn. alleen
op 24-4 werd er een hoger aantal vastgesteld. Rond die tijd kan er
echter nog doortrek plaatsvinden tot in mei(Teixeira 1979) en ook wel tot
in juni(v.d.Bergh en Helmer 1985). Op grond van het gestelde bij de
waterral, moet 1 paar als minimaal worden beschouwd.
Van de ransuil is geen territoriumactiviteit waargenomen. De ex. die
werden waargenomen betroffen vermoedelijk vogels die van of naar het
jachtgebied vlogen
Hoewel het baardmannetje geen specefieke avond- en nachtvogel is
wat zijn territoriumactiviteiten betreft, wordt hij hier las typische soort
voor de rietlanden toch vermeld. Bij de waarneming viel op dat dit exemplaar
van de vaak in groepjes voorkomende soort, alleen was en zeer intensief
aan het roepen was. Op de daaropvolgende excursies zijn echter geen waarnemingen
meer verricht.
Samenvatting.
Als de balans van de inventarisatie opgemaakt wordt, dan zijn
de volgende territoria(minimaal) vastgesteld:
Woudaapje
Waterral
Klein waterhoen
. ·)'orseleinhoen

i?
5
1
1

(eiland
(eiland
(eiland
(eiland

1)

1,3,4)
4)
4)
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Correspondentie-adres:

T.Slagboom
Benedictijnehove 10
3834 ZA Leusden-C
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Enkele

I
door L.Boon

Inleiding.
Pijlstaartvlinders (Sphingidae) z1Jn ｧｾｯｴ･Ｌ
forse vlinders met vrij
lange smalle voorvleugels. De rupsen zijn eveneens forse tot zeer
forse dieren met een hoorn of pijlpunt aan het einde van het achterlijf.

Op grond van de kleurpatronen, strepen en (oog)vlekken op het lichaam en het voorkomen op de voedselplanten zijn de rupsen goed op
naam te brengen.
Een uitgebreide beschrijving van de vl nders en hun rupsen en gege·vens omtrent voedselplanten, leefwijze en ontwikkeling wordt door
South (1977) gegeven.
Kiriakoff (1962 en 1965) geeft een systematisch overzicht van de
rupsen en hun voorkomen op planten.
Voor verdere literatuur zie De Lange (1980).

.

De onderstaande soortenlijst moet gezien worden als een aanvulling
op de door De Lange (1980) ｧ ･ ｰ ｵ ｢ ｬ ｩ ｣ ･ ｲ ｾ ･
lijst met waarnemingen van
pijlstaartvlinders.
I
De soortenlijst heeft niet de pretentie een volledig overzicht te
geven van alle waarnemingen van pljlstaartvlinders in het Eemland
en de Gelderse vallei, maar is een verzameling van toevallige
waarnemingen, gedaan en doorgegeven van de werkgroep en anderen.
In tegenstelling tot deze toevallige waarnemingen is er door mij
speciaal gezocht naar het Avondrood - Deilephila elpenor na een
aantal meldingen van deze pijlstaart. ｾ ･ ｴ
is mogelijk dat het aantal vindplaatsen van Avondrood rupsen op een tweetal terreinen is
verkregen door het gerichte zoeken, maar waarschijnlijker is dat
1984 een goed jaar voor deze vlinder is geweest. Ook elders in het
land heeft men rupsen van het Avondrooo aangetroffen (zie o.a.
Otten, 1984).
I
Voor de andere soorten pijlstaartvlinders is 1984 mogelijk ook een
goed jaar geweest, gezien de vele waarpemingen uit dit jaar.
Dit gegevn maakt het bijzonder interespant om meer op deze groep
vlinders en hun rupsen te letten en waprnemingen met'kaartcoördinaten en datum te noteren om zo een beter beeld van de verspreiding te krijgen.
I
In fig. 1 zijn de km. hokken weergegeven waarvan vondsten van één
of meer pijlstaartvlinders bekend zijn.
Waarnemingen of vondsten van vlinders, rupsen en poppen graag melden aan.
L. Boon
Beverdam 38
3871 CR Hoevelaken
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Vondsten van pijlstaartvlinders of rupsen gerangschikt per km.-hok.
Overzicht van de waargenomen soorten.
Windepijlstaart, Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758).
1. 32 E: 160 x 464
Hoevelaken; Vlll - 1982, 1 vlinder gevonden
in tuin nieuwbouwwijk.
(W. Knol, zie ook Te Velde (24) : 27.
2. 39-17: 173 x 445

: Wageningen; 28-1X-1983, 1 vlinder i: in
fraesiakas van het Instituut Veredling
Tuinbouwgewassen, Mansholtlaan.
De vlinder wordt opgenomen in de collectie
van de Schothorst.
(G. Druif, V.v.Laar, zie ook Te Velde
,(27): 24.

Doodshoofdvlinder - Acherontia atropos (Linnaeus, 1758).
1. 32 B: 153 x 465
: Amersfoort; l8-lx-1984, 1 rups gevonden in
aardappelveldje aan De Bik 23, Hoogland.
De rups wordt opgekweekt in de Biezenweischool.
(Leg.: K.v.Wegen, Det.: L. Boon).
2. 32-53 /

39-13

Doorn; 1977, 1 pop en enkele rupsen gevonden
in een aardappelveld.
(med.: W. Knol).
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Ligusterpijlstaart - Sphinx ligustri (Linnaeus, 1758).
Amersfoort; ll-Vll-1981, 1 vlinder
1. 32 B : 152 x 465
nabij de Dwarsdijk, Landgoed Coelhorst,
Hoogland.
(A.W. de Dange, H. Steinmetz).
2. 32 B

158 x 462

: Leusden; 5-Vlll-1982, 1 rups gevonden
in tuin aan Hessenweg 48, Stoutenburg.
(zie: presient, 18 (31) : 1.).

3. 32 E

160 x 465

Hoevelakenj; V111 of lX·-1982, 1 vlinder
in tuin ｡ ｾ
Oosterdorpstraat 40.
(J. Fransian, P. Leentvaar).

32 G

161 x 454

: Scherpenzeel; 2-1X-1984, 1 vlinder gevonden in drogend washandje aan waslijn.
Men dacht dat het om een vleermuis ging.
(werd gebracht bij J. Lagerwey)

5. 32 B

153 x 466

Amersfoort; ll-X-1984, 1 rups stak voetpad over nabij de Biezenweischool, Hoogland. De rups werd waargenomen door kinderen.
(med.: K. .Wegen)

4.

J

Lindepijlstaart - Mimas tiliae (Linnaeès, 1758).
}. 32 B : 152 x 465
Amersfoor ; 13-V 1·-1981, 1 0" vlinder bij
de ｄ ｷ ｡ ｲ ｳ ､ ｾ ｪ ｫ
in Landgoed Coelhorst.
(A.W. de uange, H. Steinmetz).
2. 32 E : 160 x 464

3. 32 B

156 x 464

: Hoevelaken; 6-Vlll-1984, 1 ｾ vlinder
in trapportaal duplexwoningen aan de
Beverdam.
(L. Boon).
Amersfoort; 27-Vlll-1984, div. rupsen op
op eik (Quercus robur) in het waterwingebied Liendert.
(A. A. de Ilange).

Pauwooqpiilstaart/Avondpauwooq·- Smerirtus ocellata (Linnaeus, 1758).
1. 32 B : 152 x 466
Amersfoort; 23·-V-1981, 1 0" vlinder in
boomgaard Landgoed Coelhorst, Hoogland.
(H. Steinmetz).
2. 32 B

156 x 464

3. 32 B

154 x 465

::Amersfoort 27-Vlll-1984, zeer veel rupsen
op ｰ ｯ ｵ ｬ ｩ ｾ ｲ ･ ｮ
in grasveld in het waterwingebied Liendert.
(A.W. de Ilange).
Amersfoort; 12-1X-1984. 1 rups op half
dode Prunus in ruigte rand. Landgoed
Schothorst; Hoogland.
(L. Boon, ＱｾＮｶ ｌ｡ ｲＩＮ

Populierpijlstaart - Laothoe populi ( llinnaeus, 1758).
1. 32 B : 152 x 466
: Amersfoorti; 23·-Vl-1981, 1 0" vlinder
boomgaard Landgoed Coelhorst.
(A.W. de lange, H. Steinmetz).
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2. 32 E

160 x 464

3. 39 Oost: 170 x 448

: Hoevelaken; 9-Vll-1984, 1 ｾ vlinder
rustend op muur duplexwoningen aan de
Beverdam.
(L. Boon).
Veenendaal; augustus 1983, 1 rups op
populier langs E-36 Utrecht·-Arnhem •.
(P. Grijpsma) .

Meekrapvlinder(Onrust .- Macroglossurn stellatorum (Linnaeus, 1758).
Amersfoort; 8-Vll-1984, 1 vlinder fou1. 32 B : 155 x 463
rag erend op bloemen in tuin aan ' t
Havik.
(med.: J. Schoutrop) •
Avondrood(Olifantsvlinder .- Deilephila elpenor (Linnaeus, 1758).
Leusden; 27-Vlll·-1984, 5 rupsen op
1. 32 D : 157 x 461
fuchsia's langs Burgemeester de Beaufortweg.
(A.W. de Lange).
2. 32 B

155 x 464

3. 32 D : 152 x 460

Amersfoort, 28-V 111-1984, 1. rups gevon·den langs fietspad achter huizen bij
spoorlijn in de wijk Schothorst.
( Leg.: L.J. Spier, det.:L.Boon).
Leusden; Vlll-1984, div. rupsen op gewoon wilgeroosje (Chamerion angustifoliurn). Hoge Klei.
(A.W. de Lange).

32 D

151 x 462

Soest: Vll-1984, 4 rupsen op wilgeroosje
(C. angustifoliurn) zandafgraving, Birkhoven.
(Z. Bruyn).

5. 32 G

160 x 454

Scherpenzeel; eind Vll-1984, 1 rups op
fuchsia's ten westen van de bebouwing.
(J. Lagerwey) .

4.

6. 32 B : 154 x 465

Amersfoort; 6-1X-1984, 10 rupsen op wilgeroosje (C. angustifoliurn) bij voormalige kalkoenschuur, Landgoed Schothorst,
Hoogland.
(L. Boon, G.M. van Laar, V. van Laar).

7. 32 B

155 x 466

Amersfoort; 6-1X-1984, 4 rupsen op harig
wilgeroosje (Epilobiurn hirsuturn) langs
Emiclaerseweg, Hoogland.
(L. Boon, G.M.v.Laar, V.v.Laar).

8. 32 B

154 x 465

Amersfoort; 6-1X-1984, 5 rupsen op harig
wilgeroosje (E. hirsuturn) in ruigte strook
tussen weilanden, Landgoed Schothorst,
Hoogland.
(L. Boon, V.v.Laar).

-389. 32 D

155 x 460

10. 32 D

154 x 460

Amersfoort; 8-lX-1984, 1 rups op gewoon
wilgeroosj
(C. angustifolium) op open
plek: Land oed Nimmerdor.
(L. Boon).
Amersfoort; 8-Ix-1984, 9 rupsen op gewoon.
wilgeroosje (C. angustifolium) langs
fietspad nabij voetgangersbrug, Landgoed
Nimmerdor.
(L. Boon ｮ ｾ
med.: A. Arntzen).

11. 32 D : 154 x 460

Amersfoort;
wilgeroosje
plek in bos,
(L. Boon, ｾＮ

16-lX-1984, 3 rupsen op gewoon
(C. angustifolium) op open
Landgoed Nimmerdor.
Knol).

12. 32 B : 155 x 465

Amersfoort; 17-lX-1984, 1 rups op gewoon
wilgeroosje (C. angustifolium) op open plek
in bos, Landgoed
Schothorst. Te oordelen
,
naar de ｶ ｲ ｾ ｡ ｴ ｳ ｰ ｯ ｲ ･ ｮ
en uitwerpselen zijn
er voor de genoemde datum meer exemplaren
geweest.
(L. Boon).

13. 32 B

154 x 465

Amersfoort; 27-LX-1984, 4 rupsen op harig
wilgeroosj
(E. hirsutum) in ruigterand
tussen wei anden (+ 5 m. afstand van waarneming gen emd onder nr. 8).
Landgoed sghothOrst, Hoogland.
(L. Boon, 1.v.Laar).

14. 32 G

160 x 457

: Woudenberg; lX-1984, 3 rupsen op wilg
(Salix spe .) aan Voskuilerdijk 48.
(med.: J. agerwey).
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VELDWAARNEMINGEN I8
Deze rubriek beoogt het vastleggen ｶ ｾ
allerlei losse veldwaarnemingen uit het gebied dat globaal begrensd wordt door de
Utrechtse Heuvelrug,de randmeren,het ｾ ･ ｬ ｵ ｷ ･
massief en de Rijn.
Het inzenden van waarnemingen dient bij voorkeur op onderstaande
wijze plaats te vinden.
soort

gemeente

datum

aantal

bijzonderheden

km-vak waarnemer

Verantwoording.
In principe worden alle waarnemingen geplaatst.
Broed- en vindplaatsen van kwetsbare soorten worden niet exact
aangegeven. De exacte vindplaatsen wotden in een nevenarchief
opgeslagen zodat ze in geval van bijv. planologische bedreiging
toch bruikbaar zijn.
Bij twijfel dient de waarneming van een beschrijving vergezeld
te gaan en zo mogelijk(indien verantwoord) van enig materiaal.
Moeilijke determinaties worden aan dj volgende personen
voorgelegd:
paddestoelen
.- Jaap Wismf,1
mossen
- Gerard Difkse
amphibieën
Vincent van Laar
reptielen
11
11
11
vogels
- Teus Slagboom
zoogdieren
- Vincent van Laar
insecten
- Lex Boon
overige
redactie

I

uiteraard kunt u ook zelf moeilijke determinaties bij bovengenoemde
personen laten verifiëren. In elk gevàl de geraadpleegde literatuur vermelden.
T.a.v. de kilometercoördinaten het vo gende. Bij vermelding van
km-vakken wordt altijd de coördinaat n de linkeronderhoek van
het betreffende km-vak vermeld. De gebruikte coördinaten zijn
de zgn. Amersfoort-coördinaten, die ondermeer gebruikt worden
op de topografische kaarten van Nederland. Deze (veelgebruikte)
kaarten zijn verkrijgbaar bij de Topografische Dienst,
.
2600 AC Delft.
Per 15 oktober is het nieuwe adres an de dienst:
Bendienplein 5 - 7815 SM Emmen, of Postbus 115 7800 AC Emmen
Het

｡ｲｬ ｾｇ

is: Topografische Dienst
Bendienplein 5
7815 SM Emmen .
tel. 05910-969111

of

Postbus 115
7800 AC Emmen

I·
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Hogere planten

0074-K1eine Leeuwek1auw(Aphanes microcarpa)-AMERSFOORT: 27-V-1984, meerdere
ex. in openluchttheater Birkhoven;151.6-463.1(L.Spier)
0112-Muurvaren(Asp1enium ruta-muraria)-BAARN: 12-11-1984, 7 ex. op een muurtje
bij een stuwbalk in de Praamgracht; 148.6-467.7(W.Kno1,T.Slagboom)
0133-Barbarakruid(Barbarea vu1garis)-AMERSFOORT: 13-V-1984, 2 ex. langs
westkant Heiligenbergerbeek; 156.9-460.4(L.Spier)
0400-Sophiekruid(Descurainia sophia)-AMERSFOORT: 16-V1-1984, enkele tientallen ex.; 152.8-462.8 (L.Spier)
0460-Breedb1adige wespenorchis(Epipactis helleborine)-SCHERPENZEEL: 6-V11983, 9 ex. op werf; (J.Lagerwey)
0568-K1okjesgentiaan(Gentiana pneumonanthe)-SCERPENZEEL: 19-V111-1983,
ca. 2000 ex. op heideveldje Wittenberg; 160x455 : 7-V111-1983,
vele ex. op Groot Wolfswinkel; 164x454 (J.Lagerwey) -RENSWOUDE:
7-V111-1983, Op fort Daatselaar geen ex. meer aangetroffen;166x455
J.Lagerwey)
0805-Avondkoekoeksbloem(Silene pratensis)-AMERSFOORT: 24-V-1984, 1 ex.
langs Paladijnenweg; 154.7-464.5(L.Spier)
0896-Vogelmelk(Ornithoga1um umbel1atum)-AMERSFOORT: 24-V-1984, 3 ex. langs
Paladijnenweg; 154.7-464.5(L.Spier)-LEUSDEN: 13-V1-1984, 1 ex. bij de
Ruif; 158.1-463.6(L.Spier)
0964-Vee1bloemige sa1amonszege1(Polygonatum multiflorum)-LEUSDEN: 13-V11984, 1 ex. bij de Ruif; 158.1-463.6(L.Spier)
0978-Eikvaren(Polypodium vulgare)-HOEVELAKEN: 1983, één ex. in Hoevelakense
bos; 158.7-466.0(L.Boon)
1133-Vlier(Sambucus nigra)-SCHERPENZEEL: 6-V1-1983, eerste bloei waargenomen;
161x454 (J.Lagerwey)
1371-Lathyruswikke(Vicia 1athyroides)-AMERSFOORT: 27-V-1984, meerdere ex.
langs spoorlijn; 152.8-462.7(L.Spier) _
1726-Noorse ganzerik(Potentilla norvegica)-AMERSFOORT: 2-V1-1984, 1 ex. in
de haven; 154.8-463.5(L.Spier)
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Korstmossen
Enige vondsten van lichenen(L.Spier)

Hieronder volgt een overzicht van een aantal

orstmosvondsten op bomen
Het betrof het weggedeelte
langs de Heideweg te Hoogland(gem. Amersfoort
tussen de Zevenhuizerstraat en de Emiclaerse eg en zowel de noord- als
zuidzijde. De waarnemingen werden verricht in de periode van ll-V tot
29-V-1984 en betreft de volgende kilometer vak en: lS4x467. lSSx467 en
lSSx466. Per boomsoort is aangegeven welke so rten hierop voorkwamen.
De naamgeving is ontleend aan: Introduction t

British Lichens; Duncan.U.K.
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Insecten

SPRINKHANEN.
Boomsprinkhaan(Meconema thalassinum)-AMERSfOORT: 8-IX-1984, 1 ex.(m)
dood gevonden op bospad landgoed Nimmerdor; 154.7-460.8 : 30-X-1984,
1 ex.(vr) ei-afzettend op een eik, landgoed Schothorst; 155.1-465.6
-HOEVELAKEN: 2-IX-1984, 1 ex.(m) dood gevonden in trapportaal bebouwde
kom; 160x464(L.Boon)
Boskrekel(Nemobius sylvestris)-LEUSDEN: 24-X-1984, 1 ex.(vr) in strooisellaag onder beuken langs weg ten zuiden van de Leusderheide;151x456
(leg. L.Spier,J.Wisman, det. L.Boon)

NACHTVLINDERS.
Grote beervlinder(Arctia caja)-HOEVELAKEN: 12-VIII-1984, 1 ex., vloog
om ca. 22.00 uur op de koplamp van de fiets af en bleef enige tijd op
mijn jas zitten; 159.1-464.8(L.Boon)
Ochropleura plecta-HOEVELAKEN: VIII-1984, 1 ex. dood gevonden in keuken;
160x464 (L.Boon,A.Knol)
Rood weeskind(Catocala nupta)-HOEVELAKEN: 29-VIII-1984, 1 ex. in trapportaal
; 160x464(L.Boon)
Agaatvlinder(Phlogophora meticulosa)-HOEVELAKEN: 28-X-1984, 1 ex. in keuken;
160x464 (L.Boon,A.Knol)
Sint Jacobsvlinder(Tyria jacobaea)-LEUSDEN: 3-VIII-1984, div. rupsen op
Senecio jacobaea,Treekermeer; 154x455(L.Boon.W.Knol)

DAGVLINDERS.
Oranjetip(Anthocharis cardamines)-AMERSfOORT: 5 en 8-V-1984, 1 ex. in
achtertuin Kon. Arthurpad;154.9-464.7(L.Spier)
Oranje luzernevlinder(Colias croceus)-AMERSfOOROT: 1-IX-1984, 2 ex.
(m.) achter school "de Koppel";155.1-463.9(l.Spier)
Landkaartje(Araschnia levana)-AMERSfOORT: 7-VIII-1984, 1 ex. bij de
Melksteeg; 152.2-464.3 : 13-VIII-1984 , 1 ex. in Parelhoenstraat,Liendert
; 155.8-464.3 (L.Spier)

I
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Vogels
002-Roodkeelduiker(Gavia stellata)-ZU1D-FLEVOLAND: 22-1-1984,
1 ex. rustig duikend, later poetsend op ca. lOm. afstand;
160x475 (R. de Lange)
007-Dodaars(Tachybaptus ruficollis)-WOUDENBERG: ＱＵＭＱ ｾＱＹＸＳＬ
21
ex. bij stuw Valleikanaal-spoorlijn utrecht/Arnhem, op ca.
30 m. kanaal. Ｈ ｊ Ｇ ｌ ｡ ｧ ･ ｲ ｷ ･ ｙ Ｉ Ｍ ｗ ｏ ｕ ｄ ｅ ｎ ｂ ｾ ｇ Ｚ Ｒ Ｗ Ｍ Ｑ Ｙ Ｘ Ｓ Ｇ
22 ex.
tussen Lambalgse bos en Broekerbos in Valleikanaal; 161x
452/454 (J.Lagerwey) :21·-V1II·-1984, ex in Valleikanaal.
(S.Arendsen in de Kruisbek 83-6).
ERSFOORT:13-V111-1983,
1 ex. met 3 juv. in Zandput,zeldert;151.6-469.2(L.Spier)
:20-X-1983, 2 ex. in het Valleikanaal nabij Hogeweg; 156.3463.0(L.Boon):9-1-1984, Sex. bij Kbppelpoort; 154.3-463.7
(R. de Lange):27-1-1984, 1 ex. in Flierbeek; 155.8-462.9:
1-11-1984, 1 ex. in Valleikanaal; ｾ Ｕ Ｘ Ｎ Ｗ Ｍ Ｔ Ｖ Ｑ Ｎ Ｗ Ｈ ｄ Ｎ ｶ ｔ ｯ ｬ Ｉ Ｎ
009-Fuut (Podiceps cristatus) -AMERSFOOR[':· 6-V1-1981, paartj e
broedend op zandplaat in zandput,Zeldert; 151.6-469.3
(G.Visscher) •
OIO-Roodhalsfuut(podiceps grisegena)-N1JKERK: 30-1-1984, lex.
in visvijver langs snelweg; 160.3·-471.9(R. de Lange).
072-AALSCHOLVER(Phalocrocorax carbol-AMERSFOORT: 14-IV-1981,
1 ex. vliegend boven de Eem nabij Coelhorst; 152x465
(G.Visscher): 6-V-1981, 1 ex bovenl de Eem;150.0-467.0
(G.Visscher): 19-V11-1984, lex. bit Valleikanaal(sluis),
ook op 18 en 20-VII1; 154.5-464.1 (L Spier): 20-V1II·-1984,
1 ex. verendrogend in Valleikanaal tussen Holkerweg en
spoorbrug; 155. 1-464.4 (W. Hackstege med. V. v. Laar) ·-BUNSCHOTEN:9-1-1984, 53 ex. in hoogspanningsmast op Nijkerkernauw
bij Bunschoten;'op 12-11-1984, 19 ex. ;155.7-473.7(W.Knol,
T.S1agboom)-N1JKERK: 30-1-1984, 8 ex. op het Nijkerkernauw;
156/160x473/475 (R. de Lange)
122-Roerdomp(Botauris ste11aris)-EEMNES: 9-1-1984, 1 ex. langs
een waai bij de Meentdijk, later een ex. (zelfde?) in de
Sluiswaai bij de Zomerdijk;158.9-476.6(W.Kno1,T.S1agboom)
122-B1auwe reiger(Ardea cinerea):VEENENDAAL: 24-1-1983, 36 ex.
in weiland bij Rode Haan waar broedmachine-afval lag. Volgens een buurtbewoner waren er in deze periode eenmaal 80
ex. waargenomen; 164x450 (J.Lagerwry)-WOUDENBERG: 22-1111983, 30 nesten in Broekerbos, daaronder 12 kapotgevallen
eieren; 461x452(J.Lagerwey).
152-Knobbe1zwaan(Cygnus olor)-AMERSFOO T: 23-XII-1981, 1 ex.
geringd in vijver wijk Bieshaar te Hoogland. Ringnummer
PA 85, is geringd op 19-1X-1974 in Olde1amer(Fries1and)
als 2 de jaars juvenie1;153.5/154.5-466/467(G.Visscher)
ＱＵＳｾｋＱ･ｩｮ･
zwaan(Cygnus columbianus befickii)-AMERSFOORT: : 5111-1981, 492 ex. in Zeldert. Het betrof een groep met 233
ex. waarvan 26 juvenie1en en een groep van 269 ex. waarvan
38 juv. ; 150/153-466/469: 22-11-1981, 400 á 500 ex. in
Ze1dert, waaronder enkele geringde; Ｑ Ｕ Ｐ Ｏ Ｑ Ｕ Ｓ ｸ Ｔ Ｖ Ｏ Ｔ Ｖ Ｙ Ｈ ｇ Ｎ ｖ ｩ ｳ ｣ ｨ ･ ｾ Ｉ
:14-1-1984, 54 ex. (6 juv.) in weiland ten oosten van de
Krachtwijkerweg;150.9-467.4,tevens 75 ex. (ca. 10 juv) in
weiland ten westen van Slaagse wegj150.9-467.5 :28-1-1984,
26 ex. ten noorden van Ze1dertse wêtering en ca. 290 ex.
ten zuiden ervan; 152x468 : 28-1-1p84, ca. 100 ex. in weilanden ten w. van boerderij Groenhpeve; 153x468 (V.v.Laar)

,

-45Enige waarnemingenin de zandput te Zeldert(151.6-469.3) - L.Spier.
Datum

16

Maand

4

7 27 29

3 13 16 17

5

6

5 5

6

6

6

2 13

8 19 20

7

9

8

9

9 10 13 19 21 29

9 11111111 11 11

SOORT
Zwarte stern
Kluut
Scholekster
Slobeend
Tafeleend
Wulp
Witte kwikstaart
Gierzwaluw
Oeverloper
Kleine plevier
Huiszwaluw
Boerenzwaluw
Tapuit
WEde eend
Kievit
Knobbelzwaan
Grutto
Kleine strandloper
Kemphaan
Brilduiker
Watersnip
Goudplevier
Kleine zwaan
Blauwe kiekendief
Nonnetje
Tureluur
Zilvermeeuw
Grote mantelmeeuw
Blauwe reiger
Smient
Dodaars
Bergeend
Kuifeend
Fuut
Aalscholver
Wintertaling
Meerkoet
Kokmeeuw
Stormmeeuw

2
2

+
4
8
5

3
2

2
3

3
5
3
2

3

+

1
2

+ +

2
2

+

1

3
3

2

3
3

1
3

+
+
+
+ + + + + + + +
1

1

+ +
+

+
+
3

+

+ + +
+ + + + + +
3
4

3 12

10

+

2 15

3
1

1 1
20 20
8

3
1

1
2
2

4
1
2
1

1
2

1

1

1

2

2

4
2 3
12 14
2
2
2

1

1
1

4
4
10
2
2 2

12
6 3
6 5
4 2

3
3
1
2

1

3
1

2

1
50 50 80
3
1
2 3 3
3 6 1 5
1 2 3 3 7
1 8 14 4 8
5 2

+ +
+ + +
+ +
+
+ +
+ + +
+ +
+ +
+ + +
+ + +
+ +
+ +
+ + +

+

+ +
+ +
+ +

Bovenstaahäé waarnemingen werden in 1984 verricht. Uit de rangschikking van
de gegevens blijkt dat er een duidelijk verloop is van de soorten. Zo zijn
er globaal drie grote groepen te onderscheiden, nl. vogels die in het voorjaar,najaar en het gehele jaar gebruik maken van het gebied. Naar gelang de
soort kan dit voor een langere of kortere periode zijn. Bij verscheidene
soorten wordt de verblijfsduur in het gebied slechts door het broeden onderbroken(Fuut,Kuifeend,Bergeend). De waarnemingen zijn te onregelmatig om er
nadere uitspraken over te doen.

-46WAARNEMINGEN ;IN DE ZANDPUT TE ZELpER (151. 6-469.3) IN 1981.
14/3 14/4 6/5
gr.zaagbek
nonnetje
smient
kuifeend
slobeend
gr.gele kwik.
bergeend
tafeleend
tapuit
fuut
dodaars
oeverloper
bontbek
regenwulp
kluut
zomertaling
kl.plevier
tureluur
kemphaan
zw. ruiter
kokmeeuw
meerkoet
stormmeeuw
witte kwik
groenpootruiter
grutto
wulp
knobbelzwaan
kl. strandloper
wintertaling
zwarte stern
zilvermeeuw
zilverplevier

2
2
+
+
+

+
+
1
+
+
1
1
2

+
+
18
+

19/6 23,(6 17/7 27/8 1/10

2

+1

+

+
+2

+2
+

+
+3
1
5

+

1
1
1
4
+
+

2
+4
1
+
+

1
19
4

+
+}

7
2
2
2
++
20
+5
+
1

3
+
1
23
4
+
+
+
+

1- paar + 9 pulli
2- paar + 11 pulli
3- paar + 2 juv.
4-2 paar + 2 keer 2 juv.
5·- paar+ juv.
Waarnemingen door G.Visscher, op l-x·-l 81 met H.Gartner.
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Kleine zwaan(vervolg)-BAARN: 14-1-1984, 140 ex. (11 juv)
in weilanden ten westen van Wijde wetering; 150x468(V.v.Laar)
-BUNSCHOTEN: ll-Xl-1981, de eerste zwanen van dit seizoen
in polder de Haar, nl. 28 ex. waarvan 17 juv. , tevens 30
knobbelzwanen; 150/154-469.5/471(G.Visscher)-EEMNES: 9-1-1984,
186 ex. langs Corsrijkseweg,Noordpolder te Veld; 148.7475.3 (W.Knol,T.Slagboom). -NIJKERK: 22-1-1984, 146 ex. in
Arkemheen; 156/161x471/474 (R.de Lange)
157-Rietgans(Anser fabalis)-AMERSFOORT: 13-XI-1981, 1 ex. in
weiland met 2 adult + 3 juv. kleine zwaan,Zeldert; 150/153466/469 (G.Visscher).
Kolgans/Rïetgans (Anser spec) -AMERSFOORT: 12-Xll·-1981, de
hele dag door honderden overvliegende ganzen naar het zuiden
ivm. invallende vorst (G.Visscher).
159-Kolgans (Anser albifrons) ·-AMERSFOORT: 13-1-1981, 1 ex. tussen
enkele tamme ganzen, vloog bij nadering snel weg, verwilderd
of wild?; 155x465 (G.Visscher) ·-BAARN: 9-1·-1984, ca. 60 ex.
ZZW overvliegend in Zeldert om ca. 17.00 uur langs de Eem;
149.7·-469. o (W.Knol,T.Slagboom) ·-HOEVELAKEN: 22-1-1984, 22
ex. overvliegend, zuid; 160.3-464.6 (R.de Lange) -LEUSDEN:
20·-1-1984, 9 ex. overvliegend, Vinselaarse plas; 161. 5-463.4
(R. de Lange)
160-Dwerggans(Anser erythropus)-ZUID-FLEVOLAND: 9-1-1984, 1 ex.
overvliegend tussen ca. 60 kolganzen. Eerst viel de afwijkende roep op, later de snellere vleugelslag en het
geringere formaat; 158.5-474.3 (W.Knol,T.Slagboom)
161-Grauwe gans(Anser anser)-AMERSFOORT: 6-Xl-1981, ca. 40 ex.
in zuidelijke richting boven Schothorst; 155x465 (G.Visscher)
-BAARN: 9-1-1984, ca. 35 ex. overvliegend in Zeldert,zZW;
149.7-469.0 (W.Knol,T.Slagboom) -BUNSCHOTEN: 25-11-1984,
27 ex. tussen een groep kleine zwanen in de Bikkerspolder;
152x475 (W.Knol,T.Slagboom) -HOEVELAKEN: 22-1-1984, 33 ex.
overvliegend, zuid; 160.3-464.6(R.de Lange) -LEUSDEN: 201-1984, 12+ 10 ex. overvliegend bij Vinselaarse plas;
161.5-463.4(R. de Lange)
166·-Canadese gans (Branta canadensis) -AMERSFOORT: 2·-11-1981,
1 ex. tussen een groep van 27 knobbelzwanen in Zeldert.
Het dier kon moeilijk lopen door een vergroeide wond aan
een poot. Werd de gehele maand febr. gezien in gezelschap
van knobbel- of kleine zwanen; 150/153·-466/469 (G.Visscher)
173-Bergeend(Tadorna tadorna)-AMERSFOORT: 6-Vl-1981, 1 ex.
met 11 pulli in zandput Zeldert. Wsch. uitgebroed in
konijnehol in zandlichaam; 151.6·-469.3 (G.Visscher)
: 14-1·-1984, 5 ex. fouragerend in weiland ten westen van
de Slaagse weg,zeldert; 151.0-467.0(V.v.Laar)-HUIZEN/
EEMNES: 2-V·-1982, 4 ex. in de Eemnesser- en Huizerpolders;
(P.Veen)
179-Smient(Anas penelope)-LEUSDEN: 31-1-1984, 1 ex. (vr):8IV-1984,2 ex. :9-IV-1984, 5 ex. :15-IV-1984, 2 ex. op de
Vinselaarse plas; 161.5-463.4 -NIJKERK: 22-1-1984, ca.
1000 ･ｸｾ
op het Nijkerkernauw; 156/160x 473/475( R. de Lange)

-48182-Krakeend(Anas strepera)-NIJKERK: 4-XI-1984, 1 ex. in de
Laak bij de Bonte Poort; 155.9-472.5(H.Gartner,W.Knol,
T. Slagboom)
184-Wintertaling(Anas crecca)-LEUSDEN: 31-1-1984, 2 ex.( 1 vr):
12-IV-1984, 8 ex. (4 vr) op de ｖ ｩ ｮ ｳ ｾ ｬ ｡ ｲ ｳ ･
plas; 161.5463.4 (R. de Lange)-NIJKERK: 4-XI-1984, ca. 20 ex. in poldersloot Arkemheen; 158.8-471.5 (H.Gartner,W.Knol,T.Slagboom)
25-11-1984, 2 ex.(l vr) in SlootjeiArkemheen; 157.5-471.7
(W.Knol,T.Slagboom) :1·-111-1984, m erdere ex. gehoord op
eiland in Arkervaart; 160x474 (T.S agboom): 25-111-1984,
2 paar in een slootje in Arkemheen 158.7-471.6(W.Knol)
-SCHERPENZEEL/WOUDENBERG: 15·-II-19 3, 15 ex. bij Bruinenburgersluis (J.Lagerwey).
189-Pijlstaart(Anas acuta)-AMERSFOORT: 25-11-1984, 1 ex.(m) in
de Malewetering; 151.9-466.4 (W.Knol,T.Slagboom)
191-Zomertaling(Anas querquedula)-AMERSFOORT: 6-VI-1981, 1 ex.
in zandput Zeldert; 151.6-469.3 (G.Visscher) : 29-IV-1981,
1 ex. (m) in polder Zeldert; 150x467 (G.Visscher)
194-S1obeend(Anas clypeata)-NIJKERK: 4-XI-1984, 2 ex(m) op
ijsbaantje in Nijkerkerveen; 159.8 467.8 (H.Gartner,W.Knol,
T.Slagboom)
198-Tafeleend(Athya ferina)-AMERSFOORT '24-11-1981, 4 ex. op de
Heiligenbergerbeek nabij de Vosheu el; 156.0-461.5
(G.Visscher) -LEUSDEN: 31-1·-1984,
ex. (JL vr): 4-11-1984,
1 ex.(l m): 9-IV-1984, 6 ex. op de Vinselaarse plas;
161.5-463.4(R.de Lange) - NIJKERK: 30-1-1984, 7 ex. in
visvijver snelweg; 160.3-471.9 (R.de Lange)

t

203-Kuifeend(Aythya fuligula)-AMERSFOORT: 16-VI-1984, 1 ex.
met 9 pulli in de Zeldertse wetering; 152.1-468.6(L.Spier)
: 17-VII-1981, 1 ex. met 9 pulli in de zandput Zeldert;
151.6-469. 3 (G.Visscher) : 24-XI-1981, een paartje in vijver nabij Liendert; 156x464 (G.Visscher) -LEUSDEN: 31-11984, 1 ex. (m):6-11-1984, 5 ex.(m) en 3-111-1984, 2 ex.
op Vinselaarse plas; 161.5-463.4(R. de Lange) -NIJKERK:
30-1·-1984, 3 ex. in visvijver langs snelweg; 160.3-471.9
(R. de Lange) ·-WOUDENBERG: ＬＳｾＹＱＭｘ Ｒ
2 ex. (juv) op valleikanaal,Lambalgen; 160x453 (J.LagerwFY)
218-Brilduiker(Bucephala. clangula) -AMEfSFOORT: 25 -11-1984, 2 ex
in zandput,Zeldert;151.5-469.3(W.Knol,T.Slagboom) LEUSDEN: 31·-1·-1984, 4 ex. (vr): 4-1[·-1984, 1 ex. (vr):
8-IV-1984, 4 ex. : 12-IV-1984, 3 ･ｾＮＨＲ
vr) op de Vinselaarse plas; 161.5·-463.4 (R. de Lange)-NIJKERK: 9-1-1984,
5 ex. bij steenhopen nabij Nij kerkersluis; 1 6 0 . 4 , . 4 7 4 . 7 '
(W.Knol,T.Slagboom) : 30-1-1984, 3 ex.(2 vr) in visvijver
langs snelweg; 160.3-471.9(R. de Lange)
220.-Nonnetje(Mergus albellus)-AMERSFOORT: 14-111-1981, een paar
in zandput, zeldert; 151. 6-469.2 (G. Visscher) : 25·-11 -1984, 7 ex
(3 vr) in de Achtereemlandsche wetering; 151.0-469.4
(W.Knol,T.Slagboom) -EEMNES: ＹＭＱ ｾＸＴＬ
5 ex. nabij het
vogelreservaat Eemmond; 149.8-476.g(W.Knol,T.Slagboom)

,
I,

:

-49223--Grote zaagbek(Mergus merganser) -AMERSFOORT: 14-111-1981,
een paar in zandput Zeldert met enkele smienten, kuifeenden
en slobeenden; 151. 6-469.2 (G. Visscher) -BUNSCHOTEN: 9-1-1984, groep van 43 ex. nabij haven Spakenburg; 155.0474.7(W.Knol,T.Slagboom) -HOEVELAKEN: 17-1-1984, 7 ex.
overvliegend, zuid;160.3-464.6(R. de Lange) -LEUSDEN:
20-1-1984, 1 ex. (vr) bij Vinselaarse plas; 161.5-463.4
(R. de Lange):31-1-1984, 7 ex. (vr): 4-11-1984, 31 ex.(29 vr)
:6-11-1984, 17 ex.(12 vr): 31-111-1984, 2 ex.(l vr) op de
Vinselaarse plas; 161.5-463.4(R. de Lange) -NIJKERK: 9-11984, 10 ex. op het Nijkerkernauw; 160.4-474.7 :9-1-1984,
42 ex. in één groep met een aalscholver, wsch. fouragerend
op een school vis, nabij Laakse duiker; 156.3-473.7
W. Knol, T .Slagboom) : 22-1--1984, ca. 400 ex. op het Nijkerkernauw; 156/160x473/475 (R. de Lange)
231-Wespendief(Pernis apivornis)-AMERSFOORT: 5-VI-1981, 1 ex.
boven de Kamp; 155.5-463.3 (G.Visscher)--BARNEVELD: 3-Vl1984, 1 ex. overvliegend; 162.0-463.5 (H.J.Drenth,H.Gartner)
239-Rode wouw(Milvus milvus) -AMERSFOORT: 29-III--1984, 1 ex.
overvliegend, nabij Koedijkerweg richting Amersfoort;
158.5--464.0(H.J.Drenth) :1--IV-1984,lex. nabij de Roomse
Armen, overvliegend noordoost; (H.J.Drenth,H.Gartner)
260-Bruine kiekendief (Circus aeruginosus) -AMERSFOORT: -27 -Vlll1981, 2 ex. in polder Zeldert; 150/153-466/469 (G.Visscher)
-HUIZEN/EEMNES: 19-IV-1982, 1 ex. (m) 'in de Eemnesser- en
Huizerpolders; (P.Veen)
261-Blauwe kiekendief(Circus cyaneus)-NIJKERK: 8-1-1984, 1 ex.
in Arkemheen; 156.1-473.1 (D.v.Tol)-EEMNES: 9·-1--1984, één
ex. fouragerend nabij de Eemmond; 150.0·-476.2(W.Knol,
T.Slagboom) -ZUID-FLEVOLAND: 9-1-1984, 1 ex. (m) fouragerend
langs de Nijkerkerdijk; 158x474 (W.Knol,T.Slagboom)
267-Havik(Accipiter gentilis) -AMERSFOORT: 19-1X-1981, 1 ex.
(vr) samen met sperwer(M) boven stortgat Hoge Klei:152.4460.4(G.Visscher) -SCHERPENZEEL: 13-111-1983, een paar
baltsende haviken; (J.Lagerwey)
269·-Sperwer(Accipiter nisus) --AMERSFOORT: 23-XII-1983, 1 ex.
jagend boven ｆ ｬ ｾ ｢ ･ ｫ Ｌ
daarna nog vele malen waargenomen;
155.8-462.9 (D.v.Tol) :14-1-1984, 1 ex. (m) in Zeldert ten
westen van de Krachrwijkerweg; 150.3-467.1 (V.v.Laar)
-BUNSCHOTEN: 4-XI-1984, 1 ex.(m) overvliegend, zuidoost,
het betrof een vrij licht exemplaar; 155.9·-472.6 (H .Gartner,
W.Knol,T.Slagboom) -HOEVELAKEN: 16-1-1984, 1 ex. (vr) boven
de bebouwing, ook op 17-1. Op 20-1 jagend achter kramsvogels; 160.3-464.6(R. de Lange) :26-11-1984, 1 ex. in
Hoevelakense bos; 158.7-465.1 (H. en I. Smid) -LEUSDEN:
24-111--1984, 1 ex. (m) langs de Ooyevaarshorsterweg; 155.6458.2 (W.Knol) : 2·-XI-1984, 1 ex. (m) bij de Heiligenberg;
156.4-461. 2 (H. en!. Smid) -SCHERPENZEEL: 13·-lII·-1983, baltsende sperwers; (J.Lagerwey) -ZUID-FLEVOLAND: 9-1-1984, 1 ex. (m)
overvliegend over Eemmeer,west; 151x477 tevens één ex.
langs de kust van Flevoland overvliegend; 158.5-474.3
(W.Knol,T.Slagboom)

-50287-Buizerd(Buteo buteo)-AMERSFOORT: 1 -XI- 1981, 1 ex. op
paaltje, werd lastig gevallen door 11 eksters langs de
Schothorsterlaan; 155x465 (G.Visscher) -EEMNES: 9-1-1984,
2 ex. bij de Eemmond, waarvan één ｾ ｩ ｣ ｨ ｴ
kaneelkleurig;
149.6-476.3 (W.Knol,T.Slagboom) -BAARN: 9-1-1984, 1 ex.
overvliegend ZWom ca. 17.00 uur(s aaptrek?); 149x471
(W.Knol,T.Slagboom) -LEUSDEN: 1-11-1984, 2 ex. ;158.7461. 7 (D.v.Tol)-SCHERPENZEEL: 12-1\"-1983, broedpaar met
jongen; (J.Lagerwey) -WOUDENBERG: ＬＳＸＹｾ
Dit jaar heeft er
in de gemeente een witte buizerd gepaard met een donker
ex .. In juni werden twee donkere jongen waargenomen; (J.Lagerwey)
290-RuigpootbuizerdButeo lagopus)-NIJKERK: 30-1-1984, 1 ex.
langs de snelweg bij visvijver; 160.3-471.9(R. de Lange)
304-Torenvalk(Falco tinnunculus)-AMERSFOORT: 19-XII-1983, 1 ex.
boven de stad; 155.8-462.9 (D.v.Tol)-BUNSCHOTEN: 28-X1984, 1 ex.(m) zat luid roepend ｢ ｵ ｩ ｾ ･ ｲ ､
achterna langs
de Fokjesweg,Bikkerspolder; 152.7-4ry3.7(W.Knol) -EEMNES:
9-1-1984, één ex. bij de Stichtse brug; 148.7-478.5
(W.Knol,T.Slagboom) -NIJKERK: 30-1-1984, 1 ex. nabij visvijver langs de snelweg; 160.3-471.9 (R. de Lange)
·-RENSWOUDE: 8-V-1983, roepend ex. f' rt Daatselaar; 166x
455 (J.Lagerwey)
309-Smelleken(Falco columbarius) -ZUID- LEVOLANO: 22-1-1984,
1 ex. langs de Slingerweg; 169x475 (R. de Lange)
310-Boomvalk(Falco ｳ ｵ ｢ ｵ ｴ ･ ｯ Ｉ Ｍ ａ ｍ ｅ ｒ ｓ ｆ ｏ ｒ ｔ ｾ
12-V-1981, 2 ex.
boven landgoed Schothorst; 155. 0-46f." 7 : 7·-VI -1981, 1 ex.
jagend boven de Koppelpoort; 154.8'-1163.4 : 27-VIII-1981,
1 ex. in polder Zeldert; 150/153-466/469 : 8-IX-1981, 3 ex.
(verm. juv.) op hoogspanningsdraad foelhorst; 152x465 :
15-VII-1981, broedpaar in de gemeente; (G.Visscher)
: 13-V-1984, 2 ex. (1 vr) boven het Schothorsterbos; 155.1465.7 (L.Spier) -HOEVELAKEN: 10-V-1984, 1 ex. boven Hoevelaken; 160.3-464.6 (R. de Lange) -LEUSDEN: 12-V-1984, 1 ex.
bij Stoutenburgerbos; 160x463 (R. df Lange)
320-S1echtvalk(Falco peregrinus)-AMERSF6oRT: 7-1-1984, 1 ex,
boven Amersfoort; 155.8-462.9 (D.v.Tol)
367-Patrijs(Perdix perdix)-BUNSCHOTEN: 29-XII-1981, 9 ex.
in weiland langs de lodijk,de Haar; 150/153.5-469/471
(G. Visscher) -AMERSFOORT: 9·-X-1981, l ex. bij Birkhoven,
uitgezet ex. uit zandafgraving Soest; 151x462 (G.Visscher)
410-Klein waterhoen(Porzana parva)-HUIZEN: VIII-1982, 1 ex.
bij Stichtse brug; 151-476 (H.Kampf med. P.Veen)
433-Kraanvogel(Grus gruS)-HOEVELAKEN: 4-XI-1984, roepende ex.
gehoord, ca. 6.00 uur; 160.3-464.7 (H.Gartner)
450-Scholekster(Haematopus ostralegus) ·-NIJKERK: 4-XI-1984,
1 ex. in polder ａｲｫ･ｭｨｾ･ｮ［
159.0-471.4(H.Gartner,W.Knol,
T. Slagboom)
I
456-Kluut(Recurvirostra ｡ ｶ ｯ ｳ ･ ｴ ｡ Ｉ Ｍ ａ ｍ ｅ ｒ ｓ ｾ ｐ ｏ ｒ ｔ Ｚ
19-VI-1981, 4 ex.
in zandput,Zeldert; 151.6-469.3 (G. isscher)

-51469-Kleine plevier(Charadrius dubius)-AMERSFOORT: l-VI-l98l,
3 ex. zandput,Zeldert; l5l.6-469.3(G.Visscher)
485-Goudplevier(Pluvialis apricaria)-AMERSFOORT: 27-VIII1981, ca. 30 ex. in Zeldert; 150/153-466/469 (G.Visscher)
493-Kievit(Vanellus vanellus)-AMERSFOORT: 10-XII-1981, meer
dan 1000 ex. op weiland in polder Zeldert;150/153-466/469
(G.Visscher) -WOUDENBERG: 16-I-1983, ca. 800 ex. op
het Broek; 161x452 : 28-VII-1983, op Bruinhorst een pas
uitgelopen kievitsjong; 162x453 (J.Lagerwey)
506-Bairds strandloper(Calidris bai rdii)-HUIZEN: 1982, 1 ex.
bij Stichtse brug; 151-476 (H.Gartner, med. P.Veen)
517-Kemphaan(Philomachus pugnax)-AMERSFOORT: 29-IV-1981, 1 ex.
(m) langs ､ ｾ
Krachtwijkerweg,Zeldert;150x467 : 6-V-1981,
20 ex. nabij de Grote Melm, verm. doortrekkers; 150.0-467.3
(G.Visscher) : 6-VI-1981, 1 ex. (vr) in zandput,Zeldert
(G.Visscher) -BUNSCHOTEN: 1-III-1984, 3 ex. ten zuiden van
de Lodijk, de Haar;152.3·-469.4(T.Slagboom) -HUIZENlEEMNES:
28-VII·-1982, 110 ex. : 19·-IV·-1982,32 ex. : 21-IV-1982, 27
ex. (4 vr) in de Eemnesser- enHuizerpolders (P.Veen)
-PUTTEN: 25 -III·-1984, 2 ex. (l m. met zwarte veren) fouragerend nabij de zeedijk; 161x474 (W.Knol)
5l9.-Watersnip(Gallinago gallinago) -AMERSFOORT: 12-XI-1983, 1 ex
boven de stad; 155.8-462.9(D.v.Tol) : 23-VI-1981, 1 ex.
baltsend langs de Krachtwijkerweg,zeldert; 150x467
(G.Visscher) ·-NIJKERK: 4-XI·-1984, ca. 80 ex. op graslandperceel nabij Rassenbeek; 157.4-473.2(H.Gartner,W.Knol,
T. Slagboom)
529-Houtsnip(Scolopax rusticola)-AMERSFOORT: 26-X-1981, 1 ex.
in Schothorsterbos, westelijk vochtig deel; 155.1-465.7
(G.Visscher) -LEUSDEN: 10-I-1981, 1 ex. opgestoten bij
verzetsmonument laan 1914; 153.2-460.6 :22-X-1981, 1 ex.
in bosje tussen DHV en AC-restaurant; 153.8-460.4
(G.Visscher) -SCHERPENZEEL: 29-X-1983, 1 ex. neerstrijkend
bij bejaardenhuis tussen coniferen; (J.Lagerwey)
532-Grutto(Limosa limosa)-AMERSFOORT: 22-II-1981, 3 ex. tussen
een groep van ca. 20 wulpen in polder Zeldert; 150/153x
466/469 (G.Visscher) -WOUDENBERG: 10-III-1983, eerste
grutto's langs de Kolfschoterdijk;160x456 (J.Lagerwey)
538-Regenwulp(Numenius phaeopus)-AMERSFOORT: 25-II-1981, 4 ex.
tussen 33 "gewone" wulpen langs de Slaagse weg nabij Coelhorst;152x466 : 14-IV-1981, 7 ex. op weiland bij Coelhorst
nabij Weerhorst; 152.6-465.3, op deze plaats op 29-IV
eveneens 7 ex. : 30-IX-1981, 1 ex. bij Sneulsesteeg te
Hoogland;154x467 (G.Visscher)
541-Wulp(Numenius arquata)-WOUDENBERG: 24-X-1983, 10 ex. bij
Rumelaar; (S.Arendsen, Kruisbek 83-6)-HUIZEN/EEMNES: 2-V1982, 40 ex. en op 19-IV-1982, 31 ex. in de Eemnesser- en
Huizerpolders; (P.Veen)-LEUSDEN: 31-I-1984, 3 ex. :12-IV1984, 13 ex. :20-IV-1984, 38 ex. nabij de Vinselaarse
plas; 161.2-463.4 : 19-IV-1984, 10 ex. bij Stoutenburgerbos; 160.5-463.3 (R. de Lange)

I

-52545·-Zwarte ruiter(Tringa erythropus) -MiERSFOORT: 23- VI-1981,
1 ex. in zandput,zeldert;151.6-469.3(G.Visscher)
546-Tureluur(Tringa ｴ ｯ ｡ ｮ ｵ ｳ Ｉ Ｍ ｗ ｏ ｕ ｄ ｅ ｎ ｂ ｅ ｒ ｾ Ｚ
27-III-1983,
bij Bruinhorst; 162.2-453.6 (J.Lagerwey)

2 ex.

553-Witgatje(Tringa ochropus)-AMERSFOORT: 14-IV-1981, 1 ex.
langs slootje bij ｃ ｯ ･ ｬ ｨ ｯ ｲ ｳ ｴ ［ Ｑ Ｕ Ｒ ｸ Ｔ Ｖ ｾ
(G.Visscher)-PUTTEN:
25-II-1984, 3 ex. verspreid in sterk onderbemaalde sloten
in de Putterpolder; resp. 161.8-473.3 : 162.4-474.3:
ＱＶＲＮＵＭＴｾ ＮＷ
(W.Knol,T.Slagboom)
556-0everloper(Actites ｨ ｹ ｰ ｯ ｬ ･ ｵ ｣ ｯ ｳ Ｉ Ｍ ｗ ｏ ｕ ｄ ｾ ｎ ｂ ｅ ｒ ｇ Ｚ
14-VIII-1983,
1 ex. langs de Grift; (S.Arendsen, Kruisbek 83-6)
582-Kokmeeuw(Larus ridibundus)-SCHERPENZEEL: 6-II-1983, de
eerste kokmeeuwen in prachtkleed; (J.Lagerwey)
591-Kleine mantelmeeuw(Larus fuscus)-ZUID-FLEVOLAND: 9-I1984, 1 ex. tussen 8 grote mantelmeeuwen tegenover
Spakenburg; 154x475 (W.Knol,T.Slagboom)
616-Noordse stern(Sterna paradisea)-HUIZEN: 1982, ? ex. bij
de stichtse brug, broedpoging bij Jestzijde oprit;
151x476 (H.Gartner, med. p.veen)
627·-Zwarte stern (Chilodonias niger) Ｍ ｈ ｕ ｉ ｾ ｅ ｎ Ｏ ｅ ｍ ｎ ｅ ｓ Ｚ
2·-V-1982,
120 ex. fouragerend in Eemnesser- ePHuizerpolders;(p.veen)
670-Houtduif (Columba palumbes) ·-SCHERPENrzEEL: 28-I-1983, een
broedgeval langs de stationsweg; 161x454 (J.Lagerwey)
-PUTTEN: 25-II-1984, ca. 380 ex. rustend/fouragerend in
grasland om ca. 11.00 ｵ ｲ Ｌ ｐ ｵ ｴ ･ ｲ ｰ ｯ ｬ ｾ ･ ｲ ［ Ｑ Ｖ Ｓ Ｎ Ｍ Ｔ Ｗ Ｎ Ｖ
(W.Knol,T.Slagboom)
684-Turkse tortelduif(Streptopelia decapcto)-SCHERPENZEEL:
23-I-1983, eerste voorjaarszang en baltsvlucht; 161x
454 (J.Lagerwey)
687-Tortelduif(Streptopelia turtur)-WOUDENBERG: 24-IV-1983,
eerste ex., langs Kolfschoterdijk;16Ux457(J.Lagerwey)
724-Koekoek(Cuculus canorus)-AMERSFOORT: 18-IX-1981, verm.
een juv. ex. rupsen etend op koolplanten in een volkstuintje langs spoorlijn Amersfoort-Moevelaken;156x464
(G. Visscher)

\

757-Steenuil(Athene noctua)-AMERSFOORT: 9-XI-1981, 1 ex. op
schoorsteen Schothorsterlaan 25; 155x465 (G.Visscher) : 13XI-1984, 1 ex. dood langs spoorlijn bij km paal 48:
156.5-464.8 (H. en I. Smid) -LEUSDEN: 22-II-1984, 2 ex.
roepend langs Horsterweg nabij Liniedijk;157x461(T.Slagboom)
761-Bosuil(Strix aluco)AMERSFOORT: 15-VII-1981, 1 ex. op
landgoed Coelhorst; 152x465 (G.Visscher) -LEUSDEN: 22-II1984, 1 ex. roepend in Schoolsteegbpsjes; 158x459
(T.Slagboom) :.·begin febr.-1984, 2 ex. waren door de
schoorsteen in een woning aan de Schoolsteeg terecht
gekomen. Het ene ex. behoorde tot ､ｾ
diep roodbruine kleurfase, de andere tot de lichte, ｧ ｲ ｩ ｪ ｾ ･
kleurfase; 158.6459. 3 (V. v • Laar)

.

-53767-Ransuil(Asio otus)-AMERSFOORT: 15-VII-1981, 1 ex. op
de Coelhorst, wegvliegend uit een spar;152x465(G.Visscher)
-NIJKERK: 8-I-1984, 38 ex. in Arkemheen; 157.3 -469.9
(D.v.Tol)
768-Velduil-(Asio flammeus)-NIJKERK:
mheen; 160x474 (R. de Lange)

22-I-1984, 1 ex. in Arke-

795-Gierzwaluw(Apus apus)-SCHERPENZEEL: 5-V-1983, eerste ex.,
boven dorp; 161x454: ＮＱＹｾｖｉ ＭＱＹＸＳＬ
enkele ex. tussen een
o
groep boerenzwaluwen, temp. ca. 31 C. Hier worden ze nooit
zo laat gezien; 161x454 : 31-VII-1983, ca. 30 ex. boven
het dorp(worden er jaarlijks meer); 161x454(J.Lagerwey)
831-IJsvogel(Alcedo atthis)-AMERSFOORT: 19-X-1981, 1 ex.
nabij Eemoever t.h.v. Coelhorst; 152x465 (D.Ham, med.
G.Visscher) : 28-XI-1983, 2 ex. in de stad;155.8-462.9
(D.v.Tol):9-I-1984, 1 ex. bij de Koppelpoort, ook op
10-I en ll-I; 154.3-463.7(R. de Lange) -LEUSDEN: 2-XI1984, 1 ex. vliegend boven de Heiligenbergerbeek; 156.4461.2(H. en I.Smid)
856-Groene specht(Picus viridus)-AMERSFOORT: 4-XI-1981, 1 ex.
bij Belgenmonument (mierenhopen) ; 153.0-461.6 : 31·-X-1981, 1
ex. in Birkhoven bij spoorlijn; 151x462 (G.Visscher)
LEUSDEN: 23-III-1984, 1 ex. roepend nabij Hazewater; 154.6459.3 : 25·-III-1984, 1 ex. langs de Heetvelderweg; 155.1457.0 (W.Knol)
863-Zwarte specht(Dryocopus martius)-AMERSFOORT: 31-X·-1981, 1 ex.
in Birkhoven; 151x462 (G.Visscher)
876-Grote bonte specht(Dendrocopos major)-AMERSFOORT: 30-IX1981, 1 ex. in populier langs afrit A-l bij Zeldert;153.3468.9 (G. Visscher) ·-ZUID-FLEVOLAND: 9-I-1984, 1 ex. in
populier t.h.v. stoomgemaal; 158.4-474.3 (W.Knol,T.Slagboom)
887-Kleine bonte specht(Dendrocopos minor)-SCHERPENZEEL:
13-III-1983, 1 ex. geslagen door roofvogel;163X456
(J.Lagerwey)
976-Boomleeuwerik(Lullula arborea)-LEUSDEN: 23-III-1984, 1 ex.
zingend nabij Hazewater; 154.6-459.3(W.Knol)
976-Veldleeuwerik(Alauda arvensis) -NIJKERK: 30-I-1984, 75 ex.
langs de Veen- en Veldendijk; 157!160x473(R. de Lange)
992-Boerenzwaluw(Hirundo rustica)-BARNEVELD: 10-IV-1984, 1 ex.
boven een plas, op ll-IV-1984 20 ex, op deze plek;161.2-463.8
(H.J.Drenth) -SCHERPENZEEL: 16-IV-1983, eerste zwaluw
boven dorp; 161x454 (J.Lagerwey)
1001-Huiszwaluw(Delichon urbica)-WOUDENBERG: 8-V-1983, eerste
ex. ,op Rumelaar; 158x452(J.Lagerwey)
1005-Duinpieper(Anthus campestris)-KOOTWIJK: 2-VI-1984, 2 ex.
roepend op Kootwijkerzand;179x468 (H.J.Drenth,D. en H.Gartner)
1014-Waterpieper(Anthus s. spinoletta)-EEMNES: 9-I-1984, 13
ex. overvliegend boven rietmoeras Stichtse brug; 148.7478.5(W.Knol; T.Slagboom)

-541019-Grote gele kwikstaart(Motacilla ｣ ｩ ｾ ･ ｲ ｡ Ｉ Ｍ ａ ｍ ｅ ｒ ｓ ｆ ｏ ｒ ｔ Ｚ
23-XI-1983, 1 ex. in de stad, ook de volgende vier dagen,
tegen de avondschemering;155.8-462J9(D.v.To1)
-HOEVELAKEN: 22-I-1984, 1 ex. bij de riool zuivering; 159.1464.4(R. de Lange): 26-II-1984, 1 ex. in Hoevelakense bos;
158.7-465.1(H. en I. Smid) :3-XI--1984, 1 ex. fouragerend
in waterplas op een schuurtje, ook enkele dagen daarna;
160.3-464.7(W.Knol) -NIJKERK: 30-I 1 1984, 8 ex. samen met
4 witte kwikstaarten langs de Nautenase
weg; 160.7-469.8
(R. de Lange)
1020-Witte kwikstaart(Motacilla alba)-AMERSFOORT: 27-I-1984,
1 ex. in de Liendert; 156.1-464.4(H. en I.Smid)
1084-Heggemus(Prunella modularis)-AMERS OORT: 16-I-1984, 1 ex.
met zang; (R. de Lange)
1104 -Nachtegaal (Luscinia megarhynchos) -- OUDEN BERG : 7-V -1983,
1 ex. zingend bij Groot Egdom ｬ｡ｮｧｾ
de spoorlijn;160x453
(J.Lagerwey)
1121-Zwarte roodstaart(Phoenicurus ochruros)-AMERSFOORT: op
12,13,27 en 29-V-1984, resp. 1,2,1[en 1 ex. in Schothorst
NO(nieuwbouw);155.2-465.3(L.Spier) -HOEVELAKEN: 8-V-1984,
1 paartje langs de Koninginneweg; 159x464 (R. de Lange)
1137-Paapje(Saxicola rubetra)-AMERSFOORT: 24-VIII-1984, ca. 8 ex.
bij afgraving Monnikenbosch; (L.Sp{er) -RENSWOUDE: 8-V1983, 1 ex. op Ubbeschoten; 166x451 (J.Lagerwey)
1139-Roodborsttapuit(saxicola torquata)-AMERSFOORT: 15-III-1984,
1 ex.(m) in ruigte langs ｳ ｴ ･ ｩ ｬ ｲ ｡ ｮ ､ ｾ ･
Grote eng,Schothorst;
154.3-465.1 (V.v.Laar)
1146-Tapuit(Oenanthe oenanthe)-AMERSFOORT: 5-IX-1981, 2 ex.
langs Hoefseweg te Hoogland; Ｑ Ｕ Ｖ ｸ Ｔ ｾ Ｕ Ｈ ｇ Ｎ ｖ ｩ ｳ ｣ ｨ ･ ｲ Ｉ
1198-Kramsvogel(Turdus pilaris)-AMERSF00RT: 22-XII-1981,
tientallen ex. op vuurdoorns in de wijk Rustenburg;157x
464 (G.Visscher) : 23-I-1984, ca. 150 ex. overvliegend,
Liendert; 156.1-464.4(H. enI.Smid) : 13-VIII-1984, 1 ex.
langs de Zeldertse Wetering; 151. 2 ï 468. 3 (L. Spier) WOUDENBERG: 15-VIII--1983, eerste kramSVOgelS, Rumelaar;
158x452 (J.Lagerwey)
1202-Grote lijster(Turdus viscivorus)-R NSWOUDE: 28-I-1983,
1 ex. met zang(eerste) op fort Daatselaar;166x455(J.Lagerwey)
1250-Bosrietzanger(Acrocephalus palustris)-AMERSFOORT: 19-VI1984, 2 ex. in opspuitterrein SChofhorst-Noord; 154.8.
465.3(L.Spier)
1251-Kleine karekiet(Acrocephalus scirpaceus)-AMERSFOORT: 21V-1981, 1 ex. langs de Eem,Coelhorst;152x465(G.Visscher)
1259-Spotvogel(Hippolais icterina)-AMERSFOORT: 21-V-1981, 1 ex.
langs de Eem,Coelhorst;152x465(G.Visscher)

1274-Braamsluiper(Sylvia ｣ ｵ ｲ ｣ ｡ Ｉ Ｍ ｈ ｏ ｅ ｖ ｾ ｎ Ｚ
ll-V-1984,
met zang langs Julianalaan;160.3-464.6(R. de Lange)

2 ex.
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-561276-Tuinfluiter(Sylvia borin)-LEUSDEN: 12-V-1984, 1 ex.
Stoutenburgerbos; 160x463(R. de ｌ ｾ ｧ ･ Ｉ
1311-Tjif-tjaf(Phylloscopus COll Ybita)-EERSFOORT: ll-IV-1984,
eerste zingende ex.,Schothorst;154 465 (V.v.Laar)
1312-Fitis(Phylloscopus trochilus)-SCHE PENZEEL: 12-IV-1983,
eerste zang; 164x455' (J. Lagerwey)
1314-Goudhaantje(Regulus ｲ ･ ｧ ｵ ｬ ｳ Ｉ Ｍ ａ ｍ ｅ ｒ ｓ ｾ ｏ ｒ ｔ Ｚ
8 en 29-1-1984,
minstens 2 ex. in tuin Elkerlijkpad;154x464(D.Blauw-Groenhof
, med. V. v • Laar)
1315·-Vuurgoudhaantj e (Regulus ignicapillus) -ZUID-FLEVOLAND: 91-1984, 1 ex. t.h.v. de Laak; 156.0-473.9(W.Knol,T.Slagboom)
1335-Grauwe vliegenvanger(Muscicapa striata)-HOEVELAKEN: 3-V1984, 2 ex. met nest in Hoevelakense bos;158x465(R.de Lange)
1349-Bonte vliegenvanger(Ficedula hypoleuca)-HOEVELAKEN: 3-V1984, 1 ex. in Hoevelakense bos; ＱｾＸｸＴＶＵ
:9-V-1984, 2 ex.
nabij de W. de zwijgerlaan; 160.2-464.7 (R. de Lange)
-LEUSDEN: 10-V-1984, 1 ex. Zingendlin Stoutenburgerbos;160x
463(R. de Lange)
1437-Staartmees(Aegithalos caudatus)-AMERSFOORT: 29-XI-1983,
ca. 10 ex. langs de ｓ ｣ ｨ ｯ ｴ ｨ ｯ ｲ ｳ ｴ ･ ｲ ｬ ｡ ｾ ［
154. 8·-465. 4(L.Boon)
·-HOEVELAKEN: 7-1-1984, 7 ex. in HOE1velakense bos; 158x
465 (R. de Lange) : 13-XI·-1983, ca. iO ex. in Hoevelakense bos,
één ex. behoorde tot de noordelijk vorm;158.7-465.3(L.Boon)
1461··-zwarte mees (Parus ater) -HOEVELAKEN. 16·-1-1984,3 ex. in
Hoevelakense bos; 158x465(R. de ｌ ｾ ｧ ･ Ｉ
1479-Boomklever(Sitta europaea)-HOEVE
. N: 16-1-1984, 5 ex.
in Hoevelakense bos; 158x465 (R. d Lange)
1487-Boomkruiper(Certhia brachYdactyla)lzUID-FLEVOLAND: 22-11984, 1 ex. langs de ｳ ｬ ｩ ｮ ｧ ･ ｲ ｷ ･ ｧ ［ Ｑ Ｖ ｾ ｸ Ｔ Ｗ Ｕ
(R. de Lange)
1508-Wielewaal(Oriolus oriolus)-AMERSFOORT: 9-V-1981, 1 ex.
overvliegend nabij de ｍ ･ ｬ ｫ ｳ ｴ ･ ｧ ［ Ｑ Ｕ Ｒ Ｎ ｾ
464/465(G.Visscher)
-LEUSDEN: 28-IV-1984, 1 ex.(MO in Stoutenburgerbos, ook
op 10-V gehoord;160x463 (R. de Lange) -RENSWOUDE: 8-V1983, 1 ex. met zang op fort Daatselaar; 166x455 (J.Lagerwey)
·-WOUDENBERG: 8-V-1983, 1 ex. zingend bij Bruinhorst; 162x453
(J.Lagerwey)
1557-Notenkraker(Nucifraga caryocatactus)-AMERSFOORT: 23 tot
28-1-1984, 2 ex. in tuin Ronhaarstraat 14 tijdens sneeuwperiode;156x464 (W.Hakstege, med. V.v.Laar)
1560-Kauw(Corvus monedula)-AMERSFOORT: 5-IV-1984, 1 bont gevlekt
ex. (partieel albinisme) in groep van ca. 10 ex. op weiland
langs Esvelderbeek; 159x463 (V.v.Laar)
1563-Roek(Corvus frugilegus)-N1JKERK: 25-11-1984, 1 ex. ten
noorden van de Nekkeveldseweg, Arkemheen; 158. 5-472.3 (W. Knol,
T.Slagboom)
1567-Bonte kraai(Corvus corone)-AMERSFOCRT: 6-X1-1981, 1 ex.
overvliegend,zuid,Schothorst; Ｑ Ｕ ｸ ｾ Ｖ Ｕ Ｈ ｇ Ｎ ｖ ｩ ｳ ｣ ｨ ･ ｲ Ｉ Ｍ ｌ ｅ ｕ ｓ ｄ ｅ ｎ Ｚ
2-X1-1984, 1 ex. bij de HeiligenbeI,g, overvliegend;156.4
-461.2(H. en:1.Smid)-NIJKERK: 22-1-1984, 3 ex. op weiland
in Arkemheen;156/161x471/474 (R. de, Lange)-WOUDENBERG:
1·-1-1983, 27 ex. op Lambalgen; 160x453 : 22-111·-1983,
laatste ex. op 't Broek; 161x452 (J.Iagerwey)

-571572-Raaf(Corvus corax)-AMERSFOORT: 28-1-1984, 1 ex., werd
belaagd door sperwer; 155.8-462.9 (D.v.Tol,E.Nieuwstraten)
1582-Spreeuw(Sturnus vulgaris)-AMERSFOORT: 9-1-1981, honderden
ex. roestend in enkele naaldbomen op terrein slachthuis;
153x464 (G.Visscher)
•

Spreeuw?-WOUDENBERG: 29-XI-1983, 1 ex. dat isabelkleurig
was. Duidelijk groter dan omringende spreeuwen. Stuit en
rug waren lichter van kleur, bijna roomkleurig. Vleugels
en hals bijna lichtbruin. Zelfde snavel als spreeuw. Zat
in een groep van 300 spreeuwen en vloog steeds als laatste
op; 162x452(J.Lagerwey)
1638-Keep(Fringilla montifringilla)-WOUDENBERG: 3-x-1983,
enkele ex. met vinken fouragerend op stukgereden beukenootjes op Lambalgen; 160x453 (J.Lagerwe7)
1654-Sijs(Carduelis spinus): 26-11-1984, ca. 400 ex. in het
Hoevelakense bos; 158.7-465.1(H. en I.Smid) -SCHERPENZEEL:
23-X-1983, vele ex. op meerdere plaatsen(J.Lagerwey)
1662-Frater(Carduelis flavirostris) -AMERSFOORT: 21-XI-1981, 20
ex. in eikeboom langs Rustenburgerweg nabij waterwingebied;156x464 :10-XII-1981, 6 ex. op een kuilvoerhoop in
Zeldert;150/153-466/469(G.Visscher) : 27-1-1984, 1 ex.
in de stad; 155.8-462.9 (D.v.Tol)
1666-Kruisbek(Loxia curvirostra)-AMERSFOORT: 17-VIII-1984, ca.
Ï2 ex. bij Hazewater;154.8-459.4(L.Spier)
1710-Goudvink(Pyrrhula pyrrhula) -AMERSFOORT: 20-XII-1981, 1 ex.
(m) in Schothorsterbos; 155x465 : l-XI-1981, een tiental ex
in stortgat Hoge Klei, een tweetal vogelvangers had hier
hun mistnet uitgezet; 152.4-460.4(G.Visscher)
1857-Geelgors(Emberiza citrinella) -SCHERPENZEEL: 7-IV-1983,
zingend ex. op Breeschoten; 164x455 (J.Lagerwey)
1877-Rietgors(Emberiza schoeniclus)-NIJKERK: 22-1-1984, 7 ex.
(4 vr) in Arkemheen nabij gemaal;158x473(R. de Lange)
WOUDENBERG: 12-IX-1983, ca. 30 ex. in riet langs Valleikanaal; (S.Arendsen, Kruisbek 83-6)
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Zoogdieren
I

Vleermuis (Chiroptera) -SCHERPENZEEL: 14-111-1983, eeröte
waarneming, tegen de avond op Breehoef, temp. ca. 16 C;
160x455 : 4-VIII-1983, 46 ex. uit een open stootvoeg,
vliegen tegen de avond uit, Lijsterbeslaan; (J.Lagerwey)
-Haas(lepus capensis)-SCHERPENZEEL: 1984, Dit jaar worden er
vrij veel dode hazen gevonden die leverbot en coccidiose
hebben; (J.Lagerwey)
ｾ
-Eekhoorn(Sciurus vulgaris)-AMERSFOO T: 4-XI-1981, 1 ex
bij Belgenmonument; 153.0-461.6(G.V sscher)
-Muskusrat(Ondatra zibethicus)-WOUDENBERG: 8-111-1983, 4 ex.
gevangen door muskusrattenvanger op Valleikanaal nabij
Broekerbos; 161x452 (J.Lagerwey)
I
·-Dwergmuis(Micromys minutus) -WOUDENB!RG: 4-IX-1983. een
nest in rietstengels op ca. 60 cm b ven de grond bij
Lambalgen langs Valleikanaal;160x45 (J.Lagerwey)
-Bruine rat(Rattus norvegicus)-NIJKE K: 23-IX-1984, 1 ex.
dood in weiland op ca. 15 meter van de Nekkeveldse weg,
werd door stormmeeuw aangepikt; 158.3-472.3(W.Knol,R.Verwey)
-Vos(Vulpes vulpes)-AMERSFOORT: 10-1-1981, 1 ex. opgestoten
op gemeentelijke stortplaats Hoge îeiWeg. Het dier lag
te zonnen onder een braamstruik en luchtte pas nadat een
konijn in de nabijheid(5 m.) wegvlu: htte;152x460 : 10-VII '.1981, 3 jonge ex. gezien in ｳｴｯｲｴｧｾｴ
Hoge Kleiweg. Het
betreft een uitgelopen nest uit de omgeving. Op lQ\l.II , 2
ex. waarvan een adult met konijn in de bek. Op dat moment
vertoonden de vele ｲ ｯ ｮ ､ ｨ ｵ ｰ ･ ｬ ｡ ｾ ､ ･
ｾｯｮｩｪｮ
weinig angst,
kegelen alleen maar; 152.4-460.4 -UEUSDEN: 1-1984, diverse
prenten in versgevallen sneeuw op ｾ ｴ
landgoed den Treek;
153x455, 154x455, 153x456, 153x457 (r.KnOl,T.Slagboom)
-Hermelijn(Mustela erminea) Ｍａｍｅｒｓｆｏ ｾｔＺ
25-11-1981, 1 ex.
gespeurd in sneeuw langs de krachtwijkerweg,zeldert; 150x
467(G.Visscher): 28-VIII-1984, 1 ･ｾＮ
dood op spoorlijn,
Liendert;156.2-464.9(L.Spier)
-Wezel (Mustela nivalis) -NIJKERK: 14·...,V 111 -1984, 1 ex. in
wegberm Nekkeveldseweg, Arkemheen; 1517.1-472.8 (w. Knol)
-Bunzing(Mustela putorius) Ｍ ａ ｍ ｅ ｒ ｓ ｆ ｏ ｾ Ｚ
15-IX-1981, 1 ex.
doodgereden op zuidelijke afslag RW-Al,Zeldert;153.3-468.8
(G.Visscher) :17-IX-1984, 1 ex. ｳ ｴ ｾ ｫ
Lage weg over; J.57.5464.5(R. de Lange) -HUIZEN: ＱＲＭｖ ｬｾＸＴＬ
1 ex. dood op
Stichtse brug; 151x476 (R. de Langs) -ZUID-FLEVOLAND:
22-1-1984, 1 ex. (doodgereden) ｬ｡ｮｧｾ
de Slingerweg; 169x
475 (R. de Lanqe) -AMERSFOORT: 22·-XII-1981, 1 ex. gespeurd
in sneeuw, Schothorsterbos; 155x46:(G.Visscher)
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•

-Ree(Capreolus capreolus)-AMERSfOORT: 8-1-1981, een jonge bok doodgereden
op de Schothorsterlaan, t.h.v. de Emiclaerse weg; 155.6-465.5 : 24-111-1981,
7 ex. geteld op landgoed Coelhorst(5 vr.); 152x465 : 15-VII-198l, één geit
met kalf op Coelhorst; l52x465 : 4-XII-1981, bokkalf verdronken in de Eem
nabij Coelhorst : 22-XII-1981, 1 ex. gespeurd in sneeuw in Schothorsterbos;
l55x465 (G.Visscher) -RENSWOUDE: 3-11-1983, De zwarte reegeit van de Emmickhuizerlaan na 1! jaar weer op de geboorteplaats gezien. In de tussenliggende
periode niet éénmaal gezien. Op 7-111 werd de kop van deze, vijf jaar oude,
ree gebracht omdat ze door een aanrijding was verongelukt. Er zaten twee
kalveren in het moederdier; l65x452 : SCHERPENZEEL/WOUDENBERG: ll-XII1983, nog twee ex. op Lambalgen. Door de ruilverkaveling Heiligenbergerbeek
zijn veel wallen en ruigten verdwenen en ondiepe sloten geëgaliseerd.
Waarschijnlijk is dit sterk nadelig geweest voor de reeënstand, vorig jaar
nog 7 ex.; l60x453 : l3-VI-1983, eerste bronstverschijnselen waargenomen
-WOUDENBERG: 24-IV-1983, reegeit met 2 kalveren op Rumelaar gesignaleerd;
158x452 : 7-V-1983, dode reegeit, 4 jaar, langs spoorlijn Amersfoort-Kesteren
bij Groot Egdom. Daarboven een zingende nachtegaal; l60x453 : 6-VI-1983,
Op Rumelaar drie reekalveren doodgemaaid, vijf zijn er door de jachtopzichter gered op totaal ca. 20 ha.; 158x452 -WOUDENBERG/LEUSDEN: 4-VI-1983,
in een nog te maaien hooiland(ca. 2 ha.) liepen één oude zesender, één
gaffelbok,één jonge zesender, één jonge bok in bast(5 cm), één geit met
kalf, één drachtige geit en twee jonge(?) geiten met of zonder kalf,
Veenkampen,Den Treek (J.Lagerwey).
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