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Productie en verspreidingvan dit rapport kwam tot stand

met medewerkingvan het Staatsbosbeheer.

Deze draagt echter geen verantwoordelijkheidvoor de inhoud.
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Voor u ligt het laatstenummer van Te Velde at door ondergetekende
is samengesteld.Zoals het er nu naar uit ziet, zal het blad voortaan
door een redactieteamworden samengesteld.ｄ ｾ ｺ ･ groep personenbestaat
uit L.Boon, G.v.Dijk en L.Spier. Zij zullen bp eigen wijze zorg dragen
voor de uitgave van Te Velde. Door deze wisseling van de wacht zal
ook het redactie-adresveranderen.Uw copy ､ ｾ ･ ｮ ｴ u voortaan te sturen
naar L.Boon, Beverdam 38, 3871 CR Hoevelakenl. ,

Een korte terugblik op de ｲ ･ ､ ｡ ｣ ｴ ｩ ･ ｰ ･ ｲ ｩ ｯ ｾ ･ 1983-1985 laat zien dal
de beginperiodeallerminst aantrekkelijk was: een uitgeblustewerkgroep
met veel inactieve en niet betalendeleden. Voorwaar geen gunstige
uitgangssituatieom veldbiologische ｰ ｵ ｢ ｬ ｩ ｣ ｡ ｴ ｾ ･ ｳ van de grond te krijgen.
Op dit moment is er weer een langzaamgroeiehdebelangstellingvoor de
veldbiologie en het publiceren van ｷ｡｡ｲｮ･ｭｩｮｾ･ｮＬｩｮｶ･ｮｴ｡ｲｩｳ｡ｴｩ･ｳ en
onderzoekjes.Dit heeft in 1985 geleid tot het uitkomen van drie Te Velde
nummers met een totaal van 175 pagina's, dit is meer dan in enig ander
jaar. Tevens is het gelukt om in ieder numme een goed gedocumenteerde
waarnemingenrubriekte publiceren met in tot al ca. 800 veldwaarnemingen
(Te Velde 26 tm 30).

Ook de verwerking van het blad is ｶ ･ ｲ ｡ ｮ ｾ ･ ｲ ､ Ｎ Steedsis getrachl
zoveel mogelijk één machineschriftaan te ｨ ｯ ｾ ､ ･ ｮ Ｎ Verder kan door de
geautomatiseerdetekstverwerkingieder onder!eel van het blad tot op hel
laatstemoment gewijzigd worden. Het is hela s niet mogelijk dit aspect
op de nieuwe redactieover te dragen, Los va dit alles is er eveneens
een begin gemaakt met een geautomatiseerdda abestandvan veldwaaar-
nemingen zodat er ten alle tijde een overzie t beschikbaaris van
gepubliceerdeveldwaarnemingenop (lat.)naa ,gemeente,jaar,maand,kilo-
metervak en waarnemer.Daarnaastkomen er al uitvloeisel van deze
redactioneleperiode een aantal faunistischestandaardlijstenbeschik-
baar, waaronderdie van (broed)vogels,dagvliders,amphibieen,reptielen,
zoogdierenen libellen.

Jammergenoegis ook in de afgelopen perIOde weer eens gebleken dat
een aantal plant- en diergroepener bekaaid 's afgekomen, waaronderzoog-
dieren,amfibieen,reptielen,dagvlinders,libelen en in mindere mate
ook paddestoelen.Uitgezonderdeen aantal ve dwaarnemingen,is er weinig
tot niets over deze groepen gepubliceerd.Daarentegenblijken vogel-
publicatieseen vaste stek te bezetten.

Dat de uitgave van Te Velde als bundel van losse artikelen,rapporten
en veldwaarnemingenook buiten de werkgroepgewaardeerdwordt, is de
laatste jaren steedsduidelijker geworden. Het blad levert niet alleen
een bijdrage aan een aantal landelijke inventarisatieprojecten,maar
vervult ook op regionaal niveau een functie ｾ ｮ het natuurbeheeren
-behoud en in de kennisvermeerderingvan ｦ ｬ ｯ ｾ ｡ en fauna in de streek.

Hoewel de voorplaat van Te Velde 25 een ander gebruik van veldbiolo-
gische gegevenssuggereertdan hierboven genoemd, valt het misbruik van
deze gegevensin het niet bij het misbruik ｶ ｾ ｮ het landschapdat gepleegd
wordt mede door het ontbreken van ｶ ･ ｬ ､ ｢ ｩ ｏ ｬ ｯ ｧ ｾ ｳ ｣ ｨ ･ gegevens.Het angst-
vallig koesterenvan de eigen waarnemingene ervaringen is dan ook de
slechtstedienst die het natuurbehouden -be eer bewezenkan worden.
In dit licht bezien dient u de nieuwe redact'egeen rust te gunnen,

Wim Knol .
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Territoria van enkele moerasvogelslangs
de StichtseBrug.

door W.Knol en T.Slagboom

Samenvatting.

In het voorjaar van 1985 is er in het moerasgebiedlangs de Stichtse
Brug te Huizen een territoriumkarteringvan een aantal moerasvogels
uitgevoerd. Van de volgende soorten werden een of meerdere
territoria onderscheiden:waterral(lO),klein waterhoen(l?),kleinst
waterhoen(1?),roerdomp(2)en baardmannetje(2?).

Inleiding.

In aansluiting op een in 1984 verrichtte inventarisatievan ral-
en reigerachtigenin de moeraslandenten oosten van de Stichtse brug
(Knol en Slagboom1984). heeft er in 1985 eveneenseen inventarisatie
van deze soorten plaatsgevonden.Het doel van deze inventarisatiewas
het karteren van territoria van ral- en reigerachtigenin het gebied.
Het moerasgebiednabij de Stichtsebrugis ontstaantijdens de aanleg van
de autosnelwegA27 nabij Huizen en Eemnes. Het gebied vormt een .
onderdeelvan het staatsnatuurmonumenthet Eemmeeren is in beheerbij
het Staatsbosbeheer.De kern van het moerasgebiedbestaatuit een
viertal opgespoteneilandendie begroeid zijn met riet,lisdoddeen
wilgenopslag.
In figuur 1 wordt de ligging van het gebied aangegeven.Voor een meer
gedetailleerdebeschrijving van het gebied wordt verwezen naar de
beheersvisieEemmeer(1985).

1
Fig. 1

Ligging van de moeraslanden
bij de StichtseBrug (zwart).
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Werkwijze.

De inventarisatiebezoekenvonden steedsin de ｾ ｶ ｯ ｮ ､ ｵ ｲ ･ ｮ plaats en wel
van ca. een uur voor tot een uur na zonsondergng. Tijdens deze
periode werd de op de kaart aangegevenexcursi route tweemaal bezocht,
een keer voor en een keer na zonsondergang.Ti dens ieder bezoek werd
regelmatig halt gehoudenom geluiden te kunnen onderscheiden,hetgeenvooral
met aflandige(westelijke)wind noodzakelijk bI ek.
De bezoekenwerden op de volgende data afgeleg
6 en 18 april, 10.17 en 24 mei, 6 en 16.juni.
Tijdens elk bezoek werden de waarnemingenop een kaartje ingetekend.
De aanwezigheidvan soorten werd steedsvastgesteldaan de
hand van de balts- en soortsroep.
Er is driemaal gebruik gemaakt van een bandje met geluiden van de te
verwachtensoorten. Met het afdraaienvan dezejgelUidenter plekke is
getracht niet roependeindividuen te laten rea eren.

Aanvullende gegevenswerden door P.Veen, B.v.' Holt en H.Haafkens
verzameld. Zij bezochtenhet gebied op 3 en 9 pril, 26 en 30 mei en
op 3 en 27 juni. Alleen hun bezoekop 30 mei en 3 juni betrof een systematische
telling. De door hen gevolgde inventarisatiemethodewordt hier
verder niet besproken.

eden soms van
an ralachtigen.
erzicht gegevenvan de
peratuur,neerslagen
laten zien dat er onder

Uit eigen ervaring bleek dat de weersomstandig
invloed kunnen zijn op het al dan niet roepen
In het onderstaandtabelletje is een globaal 0

weersomstandighedenop de teldata, te weten te
windsnelheid(inmis, 's avonds). Deze gegevens
verschillendeweersomstandighedenis geteld.
Bij iedere datum is aangegevenof de temperatu r rond de aangegeven
datum oplopend(+),dalend(-)of min of meer constant(O)was.

APRIL ME JUNI

datum 3 6 9 18 10 17 24 26 30 3 6 16 27

Tabel 1. Enkele weersfactorentijdens de tell'ngen (KNMI te De Bilt).
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3 2
o 0
3 2

27 18
10 12
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21 16 12 17
8 743

7
+ + +
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dagtemp
nachttemp.
neerslag
temp. verloop
windsnelheid
(mis, 's nachts)
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Resultaten.

In tabel 2 staan de resultatenvan de inventarisatievermeld.

APRIL MEI JUNI

Datum 3 6 9 18 10 17 24 26 30 3 6 16 27

* * * * * *
WATERRAL 2 1 2 1 5 7 3 5 7 0 2
KLEIN WATERHOEN 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0
KLEINST WATERHOEN 0 0 0 0 0 2 1 0 0
ROERDOMP 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1
SPRINKHAANRIETZ. 0 1 0 0 0 0 0
SNOR 0 0 0 0 0 0 0
BAARDMANNETJE 2 0 0 1 1 0 0
casetterecorder c c c

tabel 2. Het aantal waarnemingen per soort en per datum (c= met casette-
recorder, * waarnemingenP.Veen e.a.).

WATERRAL.

Op basis van elkaar uitsluitendewaarnemingenen meerdere
waarnemingenop een plek, zijn er in totaal 10 territoria ingetekend
(kaart3).
Uit tabel 2 blijkt wel dat er per avond grote verschillen kunnen optre-
den. Hoewel het handboek(1985)de periode begin april tot half mei
aangeeftals de periode waarin men het beste kan inventariseren,blijkt
dit hier niet het geval te zijn.
Het is van waterrallen bekend dat ze in verschillendedichtheden
kunnen voorkomen. Voor vergelijkbaresituaties (riet/lisdodde) worden er
voor Nederland dichthedenopgegevenin de orde van 1-2 broedparenper 10
ha. Gegevensuit de BDR en DDR varieren van 3-180 paren per 10 ha.
De meeste literatuurgegevensleveren aantallenop die tussen 1 en 20
paar per 10 ha liggen(de Kroon 1982).
Om een idee te geven van de hier bereikte dichthedenis de oppervlakte
van de verschillendeeilandjesuitgezet tegen het aantal daarop
voorkomendewaterrallen. Daarbij wordt tevens het totaal gegevenvoor
het hele gebied(tabel3). De aangegevendichtheid op eiland 1 geeft
overigenseen enigszinsvertekend beeld doordat er in de winter van
1984/85 een deel(ca.l.5ha) van het rietland is afgebrand.Hierdoor
zijn er delen(tijdelijk) ongeschiktgeraaktals biotoop).Bij de
berekeningvan de dichthedenzijn de gecorrigeerdèwaarden tussen
haakjesgeplaatst.

Tabel 3. De aantallenwaterrallen per oppervlakte-eenhéiáper eiland.
(gecorrigeerd).

Opp.(ha.) aantal ha rietland/waterral rallen/l0 ha.

Eiland 1 6(4.5) 4 1.5(1.1) 7(9)
2 0.4 2 0.2 50
3 0.1 1 0.1 100
4 1 3 0.3 30

Totaal 7.5(6) 9 0.8(0.7) 12(15)
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WATERRAL

Eemme r

1 = 6-IV
2 = 18-IV
3 = lO-V
4 = 17- V
5 = 24- V
6 = 30- V
7 3-Vl
8 = 6-Vl
9 = 16-Vl

= excursieroute

Kaart 2. Waarnemingenvan roependewaterra len op verschillendedata.

ｾ .territorium 1985

c=J -afgebrand r1etl,:,nd

CLJ _eiland nr. 2

Moeraslanden Stichtse Brug

WATERRAL

Kaart 3. ,Vastgesteldeterritoria van de wa erral.
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Wanneer we de vastgesteldeterritoria in broedparenzouden vertalen
blijkt dat we,in vergelijking met de literatuuropgaven,hier redelijk
hoge dichthedenaantreffen, zeker gemetennaar nederlandsemaatstaven.
In vergelijking met 1984 worden er hogere aantallenaangetroffen,te
weten 5 in 1984 tegenover10 in 1985. Doordat er in 1984 een andere
inventarisatiemethodeis gevolgd, kan er niet worden aangegevenof
deze verschillen op een toenamein 1985 duiden.

KLEIN WATERHOEN(kaart 4).

Deze soort is vier keer roepend waargenomen.Op 6 april werd er op
eiland 4 één roepend ex. gehoord. ｾ ｰ 30 mei werd op eiland 1 één roepend
ex. gehoord en op 3 juni werd op dezelfde plek een onduidelijk roepend
klein waterhoengehoord.
De criteria van het handboekgeven aan dat een éénmaligewaarneming
in de gunstige periode(beginmei tot in juli) als een territorium mag
worden aangemerkt.Op basis van het voorgaandekan de statusvan het
klein waterhoenhier als mogelijke broedvogel omschrevenworden.

PORCELEINHOEN

Er is in 1985 geen enkele keer een porceleinhoenwaargenomen.Vergeleken
met 1984 betekentdit een achteruitgangmet 1 paar. Een oorzaak van
dezp. achteruitgangis niet aan te geven.

KLEINST WATERHOEN(kaart 5).

Op 30/5 (eiland 1 en 3) en 3/6(eiland 3) werd er resp.twee- en éénmaal
een kleinst waterhoengehoord (P.Veen e.a.). De waarnemingop 3/6
bfitrof een zeer kort roepend ex•• Volgens de "handboekcriteria" is
één waarnemingin de gunstige periode(beginmei tot in juli) voldoende
voor het vaststellenvan een territorium. Dat betekentdat er twee
territoria kunnen worden vastgesteld• De statusvan het kleinst
waterhoenkan als mogelijke broedvogelworden omschreven.

ROERDOMP(kaart6).

Op basis van de waarnemingenkonden twee territoria worden vastgesteld
De in het zuidelijk deel roependeroerdomp bleek zeer actief en werd
nagenoegiedere excursie langdurig gehoord. Later in het seizoenkwam
er een tweede roepend ex. bij dat meestal kort riep.
In 1984 ontbrak de soort hier, hoewel er uit voorgaandejaren wel
waarnemingenuit het gebied bekend zijn(mond. med. P.Veen).

SPRINKHAANRIETZANGER

Het betreft hier een eenmaligewaarnemingvan een zingend exemplaarop
eiland 1. Het gaat waarschijnlijk om een doortrekker.
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KLEINST WATER

Moeraslanden Stichtse Brug

Moeraslanden Stichtse Brug

Moeraslanden Stichtse Brug

[IJ -territoriu. 1985

ｾ -afaebrand rietlend

c=::LJ _eiland nr. 2 I

-territorium 1985

-afgebrand ri 1et and

c::iJ .eiland nr. 2
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u=J -territorium 19851

c::8J -afaebrend rietland

ｾ -eiland nr. 2

Moeraslanden Stichtse Brug

SNOR

BAARDMANNETJE

F.cmmeer

kaart 7

Deze soort is in de inventarisatieperiodeniet waargenomen.

BAARDMANNETJE(kaart 7).

Toen tijdens de excursiesook baardmannetjeswerden gehoord, is
beslotenom deze soort eveneensop kaart in te tekenen.
Er zijn vier waarnemingengedaan. Op 16 april werden 2 ex. op eiland
1 gehoord. Op 17 mei riep er een mannetjeop eiland 2 en op 24 mei
zat er een roepend ex. op eiland 4. Het handboekvereist minstens twee
waarnemingenvan ieder paar, waarvan één in mei of juni.
De mei-waarnemingenin het gebied betroffen slechtseen éénmalige
waarnemingzodat er niet van een territorium gesprokenkan worden.
De broedstatusvan het baardmannetjekan dus als mogelijke broedvogel
omschrevenworden.

Discussie

De hier gebruikte criteria voor het vaststellenvan een territorium
zijn niet voor iedere soort even duidelijk. Voor zeldzamesoortenals
klein waterhoen,kleinstwaterhoenen baardmannetjezijn de criteria
mede ontleend aan nauw verwante soorten. Het is dus mogelijk dat
er 'strakkere'criterianoodzakelijk zijn.
Bij het beoordelenvan de waarnemingenvan bovengenoemdesoorten
speelt nog iets anders. Zo werden kleinst en klein water-
hoen(behalvein april) in dezelfdeweek drie, resp. twee keer

'waargenomenen daarnaniet meer. Hierdoor krijgen de waarnemingen
het karakter van een incident, hetgeenop doortrek kan duiden. Het
handboekgeeft voor beide soorten aan dat vestiging tot in juli kan
plaatsvinden. .
In hoeverreer bij het baardmannetjesprake is van territoria valt
niet goed na te gaan. De optimale inventarisatietijd voor deze
soort ligt in de ochtenduren.Dat betekentdat de trefkans op andere
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tijdstippen van de dag geringer is. In dat lic
waarnemingenterdegeop territoria betrekking
Het lag niet binnen de doelstelling van deze i
een mogelijke correlatie aan te geven tussen r
van rallen en de weersomstandigheden.Op basis
bestaater evenwel het idee dat er een grotere
vogels is op windstille avondenmet stijgende
Dit vermoedenkan uit de bestaandegegevensni
doordat het aantal waarnemingente gering is.

Conclusie.

t bezien zouden de
unnen hebben.
ventarisatieom
epactiviteit
van veldervaring
trefkans op roepende
emperaturen.
t bevestigdworden

In het moerasgebiedlangs de StichtseBrug zij van de volgende
soorten territoria vastgesteld:

Waterral
Klein waterhoen
Kleinst waterhoen
Roerdomp

- 10 territoria
- 1 territorium
- 1 territorium

2 territoria

- wa ｲｳ｣ｨｾｪｮｬｩｪｫ･ broedvogel
- mo elijke broedvogel
- mo elijke broedvogel
- wa rschijnlijke broedvogel

Van de volgende soorten zijn geen territoria v stgesteldof de soorten
zijn niet waargenomen.

Sprinkhaanrietzanger
Snor
Porceleinhoen
Baardmannetje

Literatuur

- vermoedelijk doortrekke
- niet waargenomen
- niet waargenomen
- mogelijke broedvogel

Anonymus 1985. Beheersvisiestaat natuurmonumentEemmeer.
Oranjewoud B.V.,Heerenven. 51 pp.

Hustings,M.F.H. e.a. 1985. Vogelinventarisati .Handboeknatuurbeheer
in Nederland,RIN.Pudoc,Wgeningen.495pp.

Knol,W en T.Slagboom.

Kroon, G.H.J. de.

1984. Het broeden in 198
in de voorlanden van de
pp.30-33 Veldbiolog. W

1982. De waterral. Kosmo
Kosmos. Amsterdam88 pp.

van Ral- en Reigeractige
tichtse Brug. Te Velde 28
rkgroep,Amersfoort.

Vogelmonografieen.
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AMERSFOORT

Sprokkelingen

CXXV ｾ
Men mag het er voor houden dat er na 1592 gee algemeenejachl op
wolven in Eemland zooals wij die hierboven be chreven zagen heefl
plaats gehad. Wel werd er nog in 1598 door bepaalde,misschien
daartoeaangewezenpersonen,op wolven jachtgemaakt,maar het
schijnt, dat de deelnameaan die jacht een zapk van liefhebberij
voor ieder ander persoon, die geen ｡ ｡ ｮ ｳ ｴ ･ ｬ ｬ ｩ ｮ ｾ had, gewordenwas.
Op den 9den April van dat jaar leest men het volgende.
Die Regierdersdoen te weten, dat allen borgere, die lustich sijn
ome die wolfsjacht te assisteren,dat zij haer sullen veruoege
bij Hendricj Dour,Adriaen van Westrenen,Woute Buijs en Thomas te
Berch, ome op morgen dieselve wolfsjacht mede te helpen, doch
naevolgendehet concept hijernae gepubliceert."-Dat concept
werd echter niet gevonden.

Opmerking verdient het volgende.
In het jaar 1607, 23 Mei, waren drie broedersI' Cornelis,Adriaenen
Lambert Thonis, lieden uit den werkendenstantl, bezig met grint-
graven,houthakkenof dergelijken veldarbeid i de Seijsterheij
ofte heetveld. Bij die gelegenheidvonden zij in een hol, een nest
met negen jonge wolven.(Nu en dan leest men v n acht jonge wolven;
er zijn er negen geweest). Het was hun wel be end dat zij een goede
vondst gedaanhadden. Reeds in 1588, 31 May, as een Publicatie
afgekondigd, waarbij een premie van 30 gld. w rd beloofd aan ieder,
die een wolf kwam te vangen .

Sprokkelingen
CXXVI

gerechtsluijdenvan Seijst zich met een wagen naar de aangewezen
plaats begeven.Zij hadden bevondendat volgers hun oude bestekken,
daer sij luiden met het gerecht alle vijf ｯ ｦ ｴ ｾ ses jaren eens gaen
vernijeuwen,"( de zin is waarschijnlijk: vol ens hun oude bestekken,
waarmedezij alle vijf of zes jaar die plaats n in oogenschouw
gingen nemen), het hol, waarin de wolven gevopdenwaren, omtrent
vijftig roeden gelegen was boven hun bestekken,d.i; verder dan het
Seijsterheetveld,afgeteekendop hun bestekkeh,aangaf, en dal
dus het hol tol het Amersfoortscheheetveld behoorde .

W.F.N. van Rootselaar
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AMERSfOORT

sprokkelingen
CXXIV

Wolvenjacht. \IeL zal haast ongelooflijk voorkomen, daL LoL uno het
einde van de zeventiendeeeuw deze streken bewoond en onveilig
gemaakt werden door wolven. Nog in 1607 werden er in de nabijheid
dezer stad, in de vrijheid, die dieren aangetroffen.Wij zullen dat
in de volgende Sprokkeling mededeelen.
Het schijnt dan ook wel, dat er niet een enkelen keer, nu en dan,
hier of daar een wolf gezien werd, maar bij het lezen van hetgeen
daaromtrentvermeld wordt komt men tot de overtuiging, dat de
landlieden dikwijls last, grooten last van de wolven hadden, en
derhalve de dieren volstrekt niet zeldzaamwaren. Er werd dan ook
geregeld, misschienwel ieder jaar "jacht op wolven gedaen."

De Regierdersdoen te weten, dat op morgen, voor de sonne opganck,
gedaenzal worden de wolfsjacht over geheel Eemlant.
Ordonnerendaeromme,dat uijt ij der huijs, daer manspersonensijn,
manspersoensich sal geuen, voor sonnen opganck onder sijn capiteijn,
elcx in sijn quartijer, miL half geweer, sonder roers, tsij of zij
onder vendeLs zijn ofte nijet, en dat alLe voor]uijden,(voerlieden),
en allen anderen, die peerdenhouden, sullen te peert comen; een
ijeder sal comen in sijn quartijer voor t vendricks logement, en
beginnen te vergaderenomtrent vijer ure; en dit al op een pene
van drie carolus gulde te verbeuren. Item sullen beginnensachte-
licke te jagen, deen op dander oech(oog) houdende,en een ijeder in
sijn geleder blijvende, alwaert sulcx, dat enich wolf hem verscheen,
op arbitrale correctie.
Item sal een ijegelicken sich reguleren nae tgebot van zijn Capiteijn
ofte anderecommissaris,diedselve bij gevuechtsal worden.
Item sal een ijegelicke sich regulere volgende 't placaet van mijn
heren State onlanx gepubliceert.
Item sullen wel moge bij sich nemen honden, mits dselue aende bant
houdende, tot dat de wolf verschijnt.
Item dat nijemant sal vangen enich vliegende ofte loopendewilt, op
pene van arbitrale correctie.

In dat jaar 1592, 29 Maart,(en 1593, 22 April wordt hetzelfde gere-
noveert) vaardigdende Heereo Gedeputeerdenvan de Ed. Mo. Heeren
Staten 's Lands van Utrecht een Placaat uit, waarbij een generale
wolvenjacht geordonneerten gereguleertwordt. Aan alle huijsluijden
en opgesetenenvan den platten lande van Utrecht werd geordonneert,
dat zij ten zeIven dage des morgensgoedtijds , te weeten ten sonnen
opgang met haarliederhalsgeweer,als kaatsbalgers,verrejagers,
vorcken, etc. en andere instrumententot de voorzeide wolvejacht dien-
lijck sijnde, uitgesondertroers, ten eijnde daerdooronder de
huysluyden geen ongelukken gebeuren,hun gereet laten vinden.
zullen de huysluyden gehoudenwezen haar te geneerenuit haarlieder
knapsack, die zij mede zullen nemen, sonder dat zij in herbergen
bij den anderen sullen mogen gaan drincken, enz. (Van de Water,II
DJ.bldz. 413.)

W.f.N. van Rootselaar.
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Waarnemers: B. v. 't Hol en P.Veen

VogelwaarnemingenOp e Leusderheide.

Verslag B. v. 't Hol

Kaartjes P.Veen

Inleiding.

In 1936 gelukte het de Stichting "Het Utr chts Landschap"om een 2000
ha. groot heidereservaatveilig te stellen ten westen van Amersfoort,
omvattende: de SoesterbergscheHeide, de ttompert, de Vlasakkers, de
Zeister Heide met het kamp van Zeist, de eide bij Kampoord en de
gehele Leusderheide.De Stichting werd hu rster van de terreinen na
langdurige onderhandelingenmet Domeinen In de GemeenteAmersfoort.
Citaat uit de UtrechtseCourant van 16 me 1936:"Wijd als de heide is,
staat zij wijd open voor allen die van ha r natuur genietenwillen".

eide die thans nog over
de. In de eersteplaats ligt
grootste heideveld en het
Utrecht(totaalca. 200 ha.)

en de resterendeheidevelden
anten en dieren van
delen van de Leusderheide
tbevolkt gebied als de
van een dergelijk uniek

Ondanksde enorme achteruitgangheeft de
is, een grote natuurwetenschappelijke
op de noordoosthoekvan de Leusderheihet
grootsteeikenstrubbenbosvan de provinci
in vrijwel ongeschondenstaat. Verder vor
een laatstetoevluchtsoordvoor tal van p
heidemilieus. 'Last but not least' hebben
grote landschappelijkewaarde. In een dic
provincie Utrecht lijkt behoud en herstel
natuurgebiedeen uiterst belangrijke zaa

Begin vijftiger jaren klaagt de rentmeestr van "Het Utrechts Land-
schaps" over tanks, die de begroeiing ver ielen. Er volgt een
periode van spanningentussenhet "Utrech s Landschap"en het
ministerie van Oorlog. Op 28 januari 1955 zegt het gemeentebestuur
van Amersfoort de huurovereenkomstop.
Daarna gaat het snel bergafwaartsmet het heidereservaat.Tanks en
pantserwagensveranderenhonderdenhectar s heide in een, door rups-
banden omwoelde, zandvlakte. Bosjes worder op en langs de zandvlakte
aangeplantom erosie tegen te gaan. Van d 2000 ha. heidereservaat
resteertnu nog hooguit 300 ha.

Eind zeventiger jaren werden we gekonfro eerd met twee nieuwe,
grootschaligebedreigingen,te weten de ｾ ｮ ｬ ･ ｧ van rijksweg 28 en de
plannen tot inrichting van een ｣ ｯ ｭ ｰ ｡ ｧ ｮ ｩ ･ ｾ ｯ ･ ｦ ･ ｮ ｴ ･ ｲ ｲ ･ ｩ ｮ Ｎ Om de toestand
vast te leggen, voor de aanleg van de ｳ ｮ ｾ ｬ ｷ ･ ｧ Ｌ inventariseerdenwij
in 1980 het gebied op 8 soorten broedvog Is, die min of meer
karakteristiekzijn voor heiden en stuif anden. De resultatendaarvan
staan vermeld in "Verslag van de inventa isatie van enige broedvogel-
soorten van de Leusderhei in 1980". De a nleg van de rijksweg 28 is
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inmiddels in volle gang. De plannen voor de inrichting van het
compagniesoefenterreinzijn nog niet definitief, maar nemen wel
vastere vormen aan. Zij behelzeno.a. intensivering van het rijden
met tanks, uitbreiding van de Leusderheidemet 125 ha van de
boswachterijAusterlitz en de aanleg van een tankbaanover de
ongeschondennoordoosthoek.

In de herfst van 1981 beslotenwe een vervolg te geven aan onze
inventarisatievan 1980. Daarbij hadden we de volgende doelen voor
ogen:

-Herhaling en zo mogelijk verbetering van de broedvogelinventari-
satie van 1980 om een zo exact mogelijk beeld te krijgen van
de aantallen territoria van wulp,boomleeuwerik,duinpieper,
paapje,roodborsttapuit,tapuiten geelgors(Korhoenis verder
buiten beschouwinggelaten,vanwegehet verdwijnen van deze soort
begin zeventiger jaren);

-nagaanvan het effect van de aanleg van rijksweg 28;
-een beeld krijgen van de wintergastenen pleisterendedoortrek-
kers op de Leusderhei;

-enige aandachtschenkenaan andere broevogelsdan de boven-
genoemdeen aan anderedieren(o.a.zoogdierenen hagedissen).

Gebiedsbeschrijving.

De ligging van het gebied wordt op kaart 1 aangegevenevenalsde
indeling in vier deelgebieden.

Gebied A.

Dit is het grote heideveld in de noordoosthoek, gelegen tussende
Kol. van Royenwegen de Doornse grintweg tot speeltuin 'Aart Jansen'.
Het beslaatca. 250 ha. ,inclusief schietbanen,eikenstrubbenen enige
aangeplantestukken bos.

Gebied B.

Gelegen ten westen van de grote zandvlakteen doorsnedendoor tank-
banen. Het bestaatuit ruim 100 ha. sterk vergrasteheide met daarop
enige fraaie berkenbosjes.

Gebied C.

Dit deel ligt helemaal aan de westkant, tegen Soesterbergaan en is
bijna 100 ha. groot. Het heeft de laatste tijd belangrijke verande-
ringen ondergaandoor aanleg van een tankbivak en rijksweg 28.
In het broedseizoen1982 vorderden de graafwerkzaamhedenaan de
snelweg gestnagdoor en voorbij gebied C. Parallel aan en vlak naast
het tracé ｶ ｾ ｮ de rijksweg, ｾ ｡ ｮ de zuidkant, is twee jaar geleden
een brede asfalttankbaanaangelegd.Snelweg en tankbaansnijden samen
het gebied in twee helften. Om de zuidelijke helft geschikt te maken
voor tankoefeningenis, in het voorjaar 1980, van een deel van het
terrein de begroeiing verwijderd. Daarvoor in de plaats kwamen een
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aantal brede zandtankbanenen enkele grote zandvlaktes.De zand-
vlaktes zullen gaan dienen als opstelplaatsvoor de tanks. Op de
resterende,sterk vergrastehei is een mozaiek van jonge beplan-
tingen aangelegd.Hierdoor verdwijnt langzaammaar zeker het open
karakter van de zuidelijke helft. De noordelijke helft van deelgebied
C ligt nu dus van de rest van de Leusderhei. afgesnedendoor de
ingegravenrijksweg 28. Het wordt aangeduidmet 'Overhoek' en is
landschappelijkgezien nog steedseen open t rrein.

Gebied D.

Dit is 350 ha. groot en bestaatgrotendeels it een door rupsvoer-
tuigen doorgeploegdezandvlakteop het hoogstedeel van de Leusderhei.
Volkomen kale stukken worden afgewisselddoof aangelegdebosjes(tegen
erosie), enkele restantjeshei en een fors veld pijpestrootje van zo'n
30 ha, doorsnedendoor tankbanen,op de Reeb rg. De oostkant van D is
relatief het minst aangetastdoor het milita re gebruik. Het terrein
helt daar sterk omlaag naar de Doornse grint eg. Op deze oosthelling
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liggen afwisselendheide- en pijpestrootjevelden,bosjes,eikenstrubben
en kale zandvlaktes,soms afgezetmet prikkeldraad. Het rijden met
tanks is hier gedeeltelijk beperkt tot zandbanen.

Methode.

In de herfst van 1981 en de winter '81-'82 hebben we gemiddeld enkele
malen per maaendde Leusderheidebezocht en waarnemingengenoteerd.
Op 13 maart is er gestartmet de broedvogelinventarisatie.Tot 10 juli
is er practisch wekelijks een bezoek aan het gebied gebracht, soms
meerderemalen per week. Evenals in 1980 ging de belangstelling
vooral uit naar naar enkele vogelsoortendie karakteristiekzijn voor
heide- en stuifzandgebieden.De waarnemingenwerden ingetekendop een
kaart en gedetailleerdomschrevenin het dagboek.

Steedsis geprobeerdom waarnemingen,die wezen op mogelijke terrotoria
(bijv. zang,baltsen aanwezigheidvan een paar in een geschikt
broedgebied)bij latere bezoekente bevestigen. Indien tussende
oorspronkelijkewaarnemingen de bevestigingeen periode van twee
weken lag, noteerdenwe ter plekke een territorium. Verder is er
gebruik gemaakt van waarnemingendie R.Griffioen deed in het kader
van het SOVON-project.

Resultaten.

In onderstaandetabel staan de resultatenvan de inventarisatieweer-
gegeven. Hierin zijn tevens de gegevensuit 1980 vermeld.
Van de in de tabel genoemdesoorten zijn enveneensverspreidingskaar-
tjes gemaakt (kaart 2-6).

DEELGEBIED A B C D TOTAAL

SOORT '80 '82 '80 '82 '80 '82 '80 '82 '80 '82

ｾ 3 - - - - - - - - -
BOOMLEEUWERIK 1 3 1 1 - 4 5 7 7 15
DUINPIEPER - - - - - - - - - -
PAAPJE - - 1 - - - - - 1 -
ROODBORSTTAPUIT 5 5 5 4 5 2 1 1 16 12
TAPUIT - 2 4 3 3 3 - 2 7 10
GEELGORS 3 2 1 1 - - 3 2 7 5

Tabel 1. Het aantal vastgesteldeterritoria van enkele broedvogels
op de Leusderheiin 1980 en 1982.

Besprekingvan soorten.

Wulp. (kaart 2)

In 1980 bleek de wulp voor ons een moeilijk te inventariserensoort,
o.a. door de grote afstandenwaarover de vogels zich dikwijls
verplaatsen.De zes aangegeventerritoria staan dan ook ter
discussie(v.'tHolt 1980).
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In 1982 is er veel aandachtaan de wulp geSCh1fnken.Wederom werden
grote verplaatsingengeconstateerd,meestal t ssen gebied A en D
en tussende Leusderheien landgoed de Treek. Het centrum van de
wulpenactiviteit lag duidelijk in gebied D. De waarnemingenwijzen
op een zeker broedgevalaan de westkant van d
hiervoor waren balts,zangen aanvallenop pre
kraai). Op 13 juni vloog een alarmerendevoge
op,streekeen eindje verder neer en sloop weg
veld. Volgens een mededelingzou hier later i
met jongen zijn gezien(anon.med.).

Reeberg. Aanwijzingen
atoren(bijv. zwarte
vlak voor onze voeten

door een pijpestrootje-
het seizoeneen wulp

Het paar aan de oostkant van D vloog o.a. op me1 1n wijde bogen
alarmerendom ons heen. Hoewel we hier ｲ ･ ｧ ･ ｬ ｾ ｴ ｩ ｧ balts en zang
waarnamen,was dit paar duidelijk minder ｐ ｬ ｡  ｾ ｾ ｳ ｧ ･ ｢ ｯ ｮ ､ ･ ｮ Ｎ De vogels
zwierven vaak over de zandvlakte. Een geslaa e broedpoging lijkt
waarschijnlijk.
Ook in deelgebiedA werd regelmatig een wulp aargenomen.Zo
alarmeerden2 ex. op 2 mei op een overvliege de zwarte kraai. Op
16 mei alarmeerdenzelfs 3 ex. op een vos. Uit de waarnemingen
viel zeker niet op te maken dat de vogels aa een bepaaldeplek
gebondenwaren. Dikwijls was er op A geen wu p te zien, ook niet bij
grondige inspecties.Door ons snel te verpla tsen tussenA en D en
andersomkregen we de stellige indruk dat er niet meer dan vier wulpen



-17-

tegelijk op de Leusderheiaanwezigwaren. We zagen beide broedparen
regelmatig in deelgebiedD. In gebied A was dan geen enkele wulp te
zien of te horen. Fouragerendewulpen werden, behalve in gebied A,
ook regelmatig in gebied B en C gezien. Voedselvluchtenwaren er
verder naar open terreinen in de Treek.

De slotconclusieluidt dat er in 1982 op de Leusderhei 2 broedparen111
gebied D zaten, waarvan er één een geslaagdebroedpogingondernam.

Inventarisatieverslagenuit de 60-er jaren geven 4 a 5 broedparenaan
voor het gebied(zieook v.'t Holt 1980). Zelfs al is de schatting van
het aantal territoria in 1980 aan de hoge kant geweest(6),dan lijdt
het geen twijfel dat 1982 voor de wulp een slecht jaar was. Hoewel we
niet uitsluiten dat het een tijdelijke inzinking betreft, houden we
er ernstig rekening mee dat het broeden van wulpen op de Leusderheide
een aflopendezaak is. Het karakter van de broedterreinenlijkt de
laatste jaren nauwelijks veranderd. Een mogelijke oorzaak is de
verslechterdevoedselsituatie.Door de aanleg van RW 28 en een
tankbivak ging een deel van het fourageergebiedverloren. De open
gebiedenin de Treek zijn wellicht minder aantrekkelijk door landbouw-
intensiveringen de toegenomenrecreatiedruk.Verstoring op de
Leusderheizelf door toegenomenmilitaire activiteiten en illegale
recreantenkan ook van invloed zijn. Wulpen zijn nl. vrij schuwe
vogels.

Boomleeuwerik. (kaart 3)

Van deze soort zijn zingendevogels ingetekendop een kaart. Indien
er op dezelfde plek minstens twee weken later wederom zang werd
gehoord, gingen we uit van een territorium. Door op 'dubbelzang'
te letten zijn dubbeltelling zoveel mogelijk voorkomen.
De beste inventarisatietijdbleek half maart tot half april te zijn.
Tot eind juni werd zang gehoord.
Wanneer de gegevensuit 1982 met die uit 1980 vergelekenworden, zijn
er enkele opmerkelijke verschillen waar te nemen. Allereerst de
vestiging van deze soort in gebied C met 4 nieuwe territoria in
1982. De meest noordelijke vestiging vond plaatsop een afgebrandstuk
hei. De anderedrie op pas aangelegdeopstelplaatsenvoor tanks.
Het betrof dus steedskale terreinendie plotseling ontstonden.De
(nog niet gebruikte)opstelplaatsengroeien in snel tempo dicht met
hoge grassen,waardoor de geschiktheidvoor de boomleeuweriksnel
afneemt.
De situatie aan de oostkant van gebied 0 zIet er andersuit. Zes
terrItoria ln 1982 tegenovervier in 1980. OnderteJJingin 1980
is niet uitgesloten. Vermoedelijk ligt hier het meest stabiele broed-
gebied van de boomleeuwerikop de Leusderhei.

In 1980 steldenwe een broegevalvast op een pas gemaaid heideveld op
de zuidpunt van A. In 1982 werd hier geen zang meer gehoord, wat
mogelijk verband houdt met de ontwikkeling van de vegetatie.Wel
werden er twee nieuwe territoria geregistreerdin het noordwesten
van A. Het meest zuidelijke hiervan bevond zich op een in 1980
afgebrandstuk hei en het meer noordelijke territorium bevond
zich op een kaal zandterreindat door graafwerkzaamhedenwas ontstaan.
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BOOMLEEUWERIK
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Een derde nieuw territorium werd vastgesteldop een kleine zandver-
stuiving in het zuiden van de eikenstrubben.
Zowel in 1980 als in 1982 troffen we de boom eeuwerik aan in gebied
B en op de noordpunt van D, resp. op schraal,graslanden op een kaal
zandgebied,ontstaandoor militaire activiteiten.

Wanneer we de aantallenbekijken, valt de verdubbelingvan het aantal
territoria op. Enige voorzichtigheid is echter geboden. In 1980
is deze soort vermoedelijk onderteld. Toch valt de sterke toename
van de boomleeuwerikhier niet geheel aan toe te schrijven. Een
mogelijke oorzaak ligt in de toenamevan tijdelijk geschikt broed-
biotoop in de vorm van afgebrandeheide en dpor menselijk ingrijpen
ontstanekale zandterreinen.De inventarisatiesgeven aan dat deze
soort zich snel op dergelijke terreinenkan restigen. Waarnemingen
in het aangrenzendedeel van de boswachterijAusterlitz onderstrepen
dit vermoeden.Als bij toverslag vestigen ziFh daar boomleeuweriken
op nieuwe kaalslagenom na enige jaren weer Ie verdwijnen door
de ontwikkeling van de jonge aanplant.
In dit licht bezien is het beter om onderschid te maken tussen
permanenteen tijdelijk geschiktebroedbioto en. In 1980 werden er
zes territoria vastgesteldin permanentgesc ikt broedbiotoop tegen
een territorium.in een tijdelijk geschikt biotooP, nl. een pas gemaaid
stuk heide in gebied A. In 1982 waren er negfn territoria in
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permanentbiotoop(7 in D,l in B,l in A). Er werden zes territoria
in tijdelijk geschikt gebied geregistreerd,te weten drie op nieuwe
opstelplaatsenvoor tanks(C), twee op afgebrandehei(A en C) en een
op omgewoeld zand in gebied A.
Of er in de stabiel broedbiotopen een uitbreiding van het aantal
territoria is opgetredenis niet met zekerheidaan te geven
door mogelijke ondertelling in 1980.

DUINPIEPER.

Inventarisatiesuit de zestiger jaren(Alleyn e.a.) vermeldenacht
broedgevallenvoor 1964 en zes voor 1967. Het SOVON-broedvogelonder-
zoek(1973-1977)geeft één tot enkele broedgevallenop voor deze
periode. In 1980 deden we twee waarnemingenvan een fouragerende
duinpieper, maar konden geen territorium vaststellen.Wel werden
dat jaar één of twee zingende vogels in het noordwestenvan gebied
A waargenomen(med.H.Gartner).
In 1982 is er bijzonder veel aandachten tijd aan deze soort besteed.
Volgens een med. van F.Alleyn vernamenwe dat de broedgevallenin de
zestiger jaren aan de oostkant van gebied D plaatsvonden,op de grens
van begroeiing en kale zandvlakte. Dit gebied en de noorwestpuntvan
A hebben we herhaaldelijk systematischbezocht, een keer in gezelschap
van F.Alleyn. Vele uren zoekwerk leverde geen enkele waarnemingop.
Achteraf werd vernomendat H.Gartner één maal zang heeft waargenomen
bij het nieuwe tankbivak in gebied C, hetgeenmogelijk op een terri-
torium betrekking heeft.

PAAPJE.

In 1980 registreerdenwe een territorium op de Leusderhei, in de
westpunt van gebied B. Op 9 mei 1982 werden drie ex. in B waargenomen,
waarondereen zingend mannetje. Op 11 mei zeven ex. waarvan 3 mann.
(één ex. met zang). Op 12 en 16 mei weer een zingend mannetje in
gebied A, resp. solitair en in gezelschapvan een vrouwtje. Daarna
zijn er pas in augustusweer paapjesgezien op de Leusderhei. Een
territoriumlijkt dus niet waarschijnlijk. Pleisterendepaapjeswerden
voornamelijk in de eerstehelft van mei en in septembergezien.
Meestal betrof het één of enkele ex., soms in gezelschapvan tapuiten
of roodborsttapuiten.Behalve op de genoemdedata, zijn er nog drie
data waarop meer dan vijf paapjeswerden waargenomen.Op 13 mei
minstens vijf ex. in gezelschapvan ca. 20 tapuiten op de westkant
van B • Op 12 september5-10 ex. in B en op 26 septemberca. 15 in
deelgebiedA. Op 4 october werd de laatstewaarnemingin 1982
verricht, te weten één ex. in gezelschapvan drie roodborsttapuitenin
deelgebiedB.
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ROODBORSTTAPUIT. (kaart 4)

Evenals in 1980 bleek de roodborsttapuiteen etrekkelijk eenvoudig
te inventariserensoort,vooral door het opval ende gedrag. Zowel
zingendemannetjes,alarmerendeouders,oudersmet voer als ouders met
vliegvlugge jongen waren goed vast te stellen

r
De opgegeventerritoria

in 1980(16) en 1982(12) zullen dan ook weinig verschillen van de
werkelijke aantallen. Half maart arriverden de eersteroodborst-
tapuiten, terwijl half april de meest territoria reeds bezet waren.
Door de uitgestrektheidvan het terrein en enfele late vestigingenis
mogelijk een lichte ondertelling ｯ ｰ ｧ ･ ｴ ｲ ･ ｾ ･ ｮ Ｎ Zo werd het zuidelijke
territorium in C zowel in 1980 als in 1982 pas begin juni definitief
vastgesteld.
Wanneer we de verspreidingin 1980 met die in 1982 vergelijken,
dan is er een belangrijk verschil. Het aantal territoria in C daalde
van vijf naar twee. De oorzaak moet hier gezofht worden in biotoop-
vernietiging door de aanleg van rijksweg 28, aiagonaaldoor gebied
C, gekombineerdmet de aanleg van tankbanen en -opstelplaatsenop de
zuidelijke helft.
Hoewel er geen systematischewaarnemingenzijn gedaan t.a.v. het broed-
succesvan de roodborsttapuit,hebben we bij ｾ ｩ ｮ ｳ ｴ ･ ｮ ｳ de helft van
het aantal vastgesteldterritoria ouders met vliegvlugge jongen
gezien. Enkele waarnemingenwijzen in de rich ing van tweede broedsels.
Op 17 october deden we de laatstewaarneming n 1982: 2 mannetjesen
een vrouwtje in B.
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TAPUIT. (kaart 5)

Evenals de roodborsttapuitis de tapuit een eenvoudig te inventa-
riseren soort door zijn opvallendegedrag waaaronderzang,bezoekaan
konijnenholen,oudersmet voer en vliegvlugge jongen. Het broeden
werd dus met zekerheidvastgesteld.Alleen het broedgevalin het noord-
oosten van D geeft aanleiding tot twijfel. Op 24 april en 12 juni
werd daar een paartje gezien op geschikt broedterrein.
Onbekendheidmet ｨｾｴ terrein is ｷ ｳ ｣ ｾ de oorzaak dat we een broedgeval
in het noordwestenvan A in 1980 over het hoofd zagen. Achteraf
vernamenwe dat de tapuit daar met zekerheid heeft gebroed (med.
H.Gartner). In 1982 stelden we hier twee territoria vast.
In 1980 groeide er in gebied B een dicht manshoogstruikgewasvan
amerikaansevogelkers, dat in de herfst van 1980 gerooid werd.
De ontstanekaalslag bleek een grote aantrekkingskrachtop
tapuiten uit te oefenen. In 1982 werden daar twee van de drie
territoria vastgesteld.Het kale terrein was ook als fourageergebied
erg in trek.

Het zuidelijke deel van C ging als broedgebiedvoor de tapuit verloren.
In het voorjaar van 1980 werden daar tankbanenen -opstelplaatsen
aangelegd,hetgeengepaardging met de aanplant van bosjes. Hierdoor
verloor het gebied z'n open karakter en werd definitief ongeschikt
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voor de tapuit. Merkwaardig genoegweken de t puiten uit naar de
'Overhoek', het noordelijke deel van gebied C. De graafwerkzaamheden
aan rijksweg 28 zorgden daar voor een,weliswar tijdelijk, zeer
geschikt biotoop. Vlak voor het broedseizoen as de bovenlaagvan het
tracé verwijderd, waardoor een kale zandvlakt ontstond. Tevens werd
het ingraven van de rijksweg begonnen.Ten no rden van het tracé
ontstond daardoor een rij kale zandheuvels.H t tracé zelf en de
zandheuvelsbleken zeer in trek bij de ｴ ｡ ｰ ｕ ｩ ｾ ｮ Ｎ De toppen van de
heuvelswerden gebruikt als zangposten uitki "kpost bij het fourageren.
Ook de jonge vliegvlugge tapuiten verbleyen estal op dit kunst-
matige duinlandschap.De waarnemingenwijzen rop dat de broed-
gevallen op de Overhoek plaatsvonden,pal na ,st de rijksweg 28( in
aanleg). De tapuiten werden ook regelmatig 0 de Overhoek zelf
aangetroffenop kale terreintjeszoals schra e graslandjes,afgebrande
heide en op verhevenhedenals rollen prikkel raad,struikenen
paaltjes.

Het territorium in gebied D bevond zich op en kaal zandterrein,
ontstaandoor oefeningenmet militaire voert igen. Dit terreintje is
door een asfalttankbaanafgesnedenvan de re t van D en wordt nu niet,
meer voor tankoefeningengebruikt.
De toename van het aantal territoria in 1982 wordt mede veroorzaakt
door de ondertelling die in 1980 heeft plaat gevonden. Handhaving van
de drie territoria in gebied C lijkt een twi felachtige zaak door
bosaanplanten de aanleg van de snelweg.

GEELGORS.(kaart6)

Deze soort is geinventariseerddoor het inte
mannetjes(zieboomleeuwerik). In 1980 hadden
de zeven vastegesteldeterritoria aan de lag
werd in 1982 extra aandachtaan deze soort b

In een strook met bosjes langs het tracé van
we twee nieuwe territoria in het noordwesten
maart 1982 zong er een derde ex. net buiten
aan de overkant van de Kol.. v. Rooyenweg. Op
jaren vaker zang gehoord.Zonoteerdenwe op
ex. aan weerszijdenvan deze weg. De geschik
wordt mogelijk teniet gedaandoor de aanleg

enen van zingende
we sterk de indruk dat
kant waren. Daarom

steed.

rijksweg 28 registreerden
van gebied A. Op 27
et inventarisatiegebied
deze plek is de laatste
1 mei 1980 twee zingende
heid van dit gebied
an de rijksweg.

In 1980 werden er drie territoria vastgestel op het overgangsgebied
tussenheide en dennenbosjesin het uiterste zuiden van A langs de
Doornse grintweg. In 1982 hebben we daar gee enkele'keer zang waar-
genomen. Wel hoorden we evenals in 1980 dive se keren een geelgors
zingen in een jonge dennenaanplantaan de ov!rkant van de Doornse
grintweg op landgoed de Treek. Ook het terri orium in 1980 in de aan-
grenzendeeikenstrubbenin gebied D kon in 1 82 niet bevestigdworden.
Als enige waarnemingennoteerdenwe: een zin end ex. op 13 maart en
een roepend ex. op 5 mei. Een territorium in het noordoostenvan D is
dus niet uitgesloten. Een duidelijke ｡ ｡ ｮ ｗ ｩ ｪ ｚ ｾ ｮ ｧ voor de achteruitgang
t.o.V. 1980 is niet aan te geven.
In het zuidoostenvan D werden op exact deze fde plaatsenals in 1980
twee territoria vastgesteld.Op 13 maart,5 ｭ ｾ ｩ en 26 juni werden
hier uitsluitendewaarnemingengedaan. Enige heidefragmentenop de
"Botterstop" leverden twee waarnemingenop. p 5 mei zat er een
mannetje in de top van een berkje en op 23 m i een paartje in een
boompje. Een extra territorium beMbort dus t t de mogelijkheden.
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Tenslottewerd er in de westpunt van B op dezelfde plek als in 1980
een territorium vastgesteld.In de aangrenzendedennenaanplant(buiten
het telgebied) in de boswachterijAusterlitz werd ook een territorium
vastgesteld.
Overzien we de verspreidingvan de geelgorsop de Leusderheideen
aangrenzendegebiedenin 1980 en 1982, dan valt de overwegendgroeps-
gewijze vestiging van territoria op(clustering). Zo op het oog zijn
er vier geschiktebroedterreinen• alle gelegenaan de rand van de
Leusderhei.- Het noordwestenvan A plus aangrenzendgebied achter de

Kol. van Rooyenweg.
- de zuidelijke punt van A met aansluitendhet noordoosten

van D en een stukje van de Treek.
- het zuidoostenvan D.
- de westpunt van B met aansluitendeen stukje van de

boswachterijAusterlitz.

Jonge naaldhoutplantplantblijkt het favoriete broedbiotoopte zijn.

De Leusderheileverde in 1982 vijf 'zekere' en twee mogelijke
territoria op. Wanneer de randgebiedenbuiten de Leusderheierbij
betrekkenlevert dit de volgende tabel op.
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territoria 1980 territoria 1982
DEELGEBIED zeker mogelijk zeker mogelijk

noordwestenvan A* - 2 2 1
zuidpunt van A* 5 - 1 1
zuidoostenvan D 2 - 2 -
zuiden van D - 2 - 1
westpunt van B* 2 - 2 -
noordwestenvan B - 1 - -

TOTAAL 9 5 7 3

*= incl. aangrenzendterrein, ･ ｶ ｾ buiten het telgebied.

Tabel 2. Mogelijke en zekere territoria van d geelgors.

Door de mogelijke territoria en randgebiedenpij het overzicht te
betrekken wordt ondertelling zoveel mogelijk oorkomen.
Samenvattendkunnen we zeggen dat er een lich e achteruitgangvalt waar
te nemen, vooral veroorzaaktdoor de ｴ ･ ｲ ｵ ｧ ｧ ｡ ｮ ｾ in de zuidpunt van A.
Van de genoemdegebiedenwordt het noordweste van A bedreigd door de
aanleg van de rijksweg.

Overige broedvogels.

Daar de bezoekenzich hoofdzakelijk beperktentot de open delen van
de Leusderhei,zijn we niet in staat om een ｫ ｾ ｡ ｬ ｩ ｴ ｡ ｴ ｩ ･ ｦ overzicht te
geven van alle broedvogelsin het gebied. In et onderstaandeworden
enkele waarnemingenvan een aantal (mogelijke broedvogelsopgesomd.
Ze zijn niet gericht verzameld, zodat de genoemdeaantallensteeds
een indicatie zijn. De bosvogelsblijven grotenäeelsbuiten beschou-
wing. Wel zijn in de maand juli enige bossen systematischonderzocht
op de aanwezigheidvan horsten van ｭｩ､､･ｬｧｲｯｴｾ roofvogels.

Zangvogels.

De meest talrijke broedvogelsvan de open gedeeltenvan de Leusderhei
zijn zonder twijfel veldleeuwerik,boompieperen fitis. De veldleeuwerik
vertoont voorkeur voor vergrastehei. Beide anderesoorten zijn meer
gebondenaan lichtbebostehei en bosranden.Ruw geschatkomen er jaar-
lijks vele tientallen veldleeuweriken, boompiepersen fitissen tot
broeden.
De gekraagderoodstaartis eveneensruim vert genwoordigd met minstens
enkele tientallen broedgevallen.Het favorietr broedbiotoopbestaat
hier uit bosrandenen ijle bossen.
Voorbeeldenvan het laatste biotoop zijn deler van de eikenstrubbenin
gebied A, de eikenstrubbenaan de oostkant var D en het bivakbos ten
zuidwestenvan B(vliegdennen). De zwarte ｲ ｯ ｯ ､ ｾ ｴ ｡ ｡ ｲ ｴ was met een
territorium aanwezig op het dumpterrein noordpostelijk van C.

Van de grasmuswerden twee territoria geregis reerd, te weten op de
noordpunt van D en midden op C. Het territorirm op C mag opmerkelijk
genoemdworden. Het bramenstruweelwaar de ｧ ｲ ｾ ｳ ｭ ｵ ｳ huisde, was namelijk
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op enkele struiken na weggevaagddoor aanleg van de rijksweg.
Juist in de resterendestruiken vestigde zich weer een broedpaar.
Aan het eind van het seizoen verdwenendeze struiken bij egalisering
van het talud van de ingegraven rijksweg.

De kneu is eveneenseen broedvogel van de open gedeeltenvan de
Leusderhei.Meestal werden ze in kleine groepjesgezien. Er werd zang
vastgesteld.Waarschijnlijk betreft het ongeveereen tiental territoria.

De oeverzwaluw profiteerde, weliswaar tijdelijk, van de aanleg van
de rijksweg in gebied C. In juni werden er maximaal acht fouragerende
ex. gezien. Door het ingraven van de weg was er een steile zandwand
ontstaan,waarin de zwaluwen zeven nestgatenmaakten. In juli en begin
augustuswerd waargenomendat de oeverzwaluwendeze gaten bezochten.
We kregen de indruk dat niet alle nestgatenals broedgelegenheid
benut werden. Een schatting van vier broedgevallenlijkt reeel. Op
22 augustuswaren de oeverzwaluwenniet meer te zien en op 27 augustus
verdween de steile wand door het voortschrijdendegraafwerk.

Roofvogels en uilen.

Buizerd en torenvalk z1Jn in alle jaargetijdenzeer regelmatig
fouragerendop de hei aan te treffen. Deze soorten ontbrakenbij
vrijwel geen enkel inventarisatiebezoek.Bezoek van een vrouwtje toren-
valk aan een oud eksternest,baltsendebuizerdenen de aanwezigheidvan
oude buizerdhorstenwijzen op broeden. In de boswachterij Austerlitz
vonden we een bewoondebuizerdhorstop enkele honderdenmeters afstand
van de Leusderhei(eenuitgevlogen jong). De waarnemingendoen
denken aan tenminste twee broedgevallenvan zowel buizerd als toren-
valk op de Leusderheien naasteomgeving.

Op 1 maart 1981 zagen we een havikpaartje in een bos op de Leusderhei.
Op 24 januari 1982 kekkerde er een ex. in hetzelfde bos. Een oude horst,
waarschijnlijk in 1981 gebruikt, werd op 11 april gevonden. Verse
plukresten(postduiven)en de aanwezigheidvan een alarmerendhavikenpaar
waren sterke aanwijzingen voor een broedgeval. De bevestigingdaarvan
volgde op 12 juni met de vondst van een bewoondehorst, op korte
afstand van de oude. Er vlak naast zat een jonge havik in jeugdkleed.
Waarschijnlijk heeft de havik zich hier in 1981 gevestigd. Een hoog
in de lucht cirkelendemannetjeshavikop 24 en 30 april bracht ons
op het spoor van een tweede broedgeval.Op 23 juli vonden we een pas
verlaten horst, op zes meter hoogte in een vliegden. Vermoedelijk
betreft het een nieuwe vestiging op de Leusderhei. De afstand tussen
beide bewoondehorsten bedraagtca. 1100 meter.

Sinds 1976 worden er in de bossen ten zuiden en oosten van de Leusderhei
twee broedparenvan de havik op hun aanwezigheidgevolgd. In deze
bossen zijn de laatste jaren op nog minstens twee plekken bewoonde
horsten gevonden. Dat de havik zich uiteindelijk op de Leusderhei
heeft gevestigd, is mogelijk een gevolg van een maximale bezetting in
de omringendebossen. De bossenop de Leusderheizijn minder
aantrekkelijk door het ontbrekenvan forse bomen en vormen daardoor
wellicht een marginaal broedbiotoop.
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De wespendiefwerd ook regelmatig waargen
werden drie waarnemingengedaandie wijze
een langsvliegendex. op 29 mei, een alar
alarmerendpaar op 10 juli.

en. Op een bepaaldeplek
op een mogelijk broedgeval:

erend ex. op 3 juli en een

Bij toeval ontdekten we een broedgeval va de ransuil op de noordpunt
van gebied D. Op 25 mei zat er een roepente jonge ransuil in een grove
den. Vier dagen later ontdektenwe het ne.t dat vrij klein was
(wsch. gaaienest).Op korte afstand zat en volwassen ransuil.

Overige soorten.

Op 18 april werd de eerstekoekoek waarge
gebied B. Daarna was de koekoek regelmati
De waarnemingenwijzen op minstens twee t
en aangrenzendegebieden.

In gebied B werd op 30 mei in de avondsch
nachtzwaluw gehoord. Deze soort werd verd
In gebied A zou ook een nachtzwaluw zijn
Er zijn dus mogelijk twee territoria's op
Jaarlijks doen zich enkele broedgevallen
van de boswachterij Austerlitz.
Op 1 mei vlogen er twee houtsnippenop ui
De dag daarop weer een ex. uit hetzelfde
houtsnippenopgemerkt in het broedseizoen
nachtbezoekenis er de oorzaak van dat er
gedaan van houtsnip,nachtzaluwen uilen.

Er is één waarneming bekend van de kievit
een paartje aanwezig, waarvan het mannetj
uitvoerde.

Wintergastenen pleisterendevogels.

omen op een paaltje in
te horen en/of te zien.

rritoria op de Leusderhei

mering een volop ratelende
r niet meer waargenomen.
ehoord(med.H.Gartner).
de Leusderheigeweest.
oor in het aangrenzendedeel

een bosje in gebied D.
osje. Verder zijn er geen
Het geringe aantal avond- en

weinig waarnemingenzijn

In gebied A was op 30 april
onstuimige baltsvluchten

Vanaf de herfst 1981 tot en met het voorj ar van 1982 noteerdenwe een
aantal waarnemingenvan pleisterendeen 0 erwinterendevogels op de
Leusderhei.Overtrekkendevogels zijn ver er buiten beschouwinggelaten.

Klapekster.

Een van de meest opvallendeoverwinteraar
klapekster. De eerstewaarnemingdateert
van 18 april 1982. Ze zijn als volgt geda

op de Leusderhei is de
an 18 october 1981, de laatste
eerd:

18-X 1 ex. in B 21-11 1 ex. in B
25-X 1 ex. bosw. Aust. 7-111 1 ex. in A
7-XI I ex. in B 14-111 1 ex. in A

22-XI I ex. bosw. Aust. 27-111 1 ex. in A
24-1 l ex. in A 4-IV I ex. in A
31-1 I ex. in A Il-IV 1 ex. in B
14-11 I ex. in A 12-IV 1 ex. in B
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Er is nooit meer dan een ex. tegelijk aangetroffen.De drie waarnemingen
van maart betroffen een volop zingende klapekster. Op 11 april zagen
we een ex. langdurig bidden enkele meters boven de grond.
Een van de mogelijke prooidieren van de klapekster is de op de
Leusderhei talrijk voorkomendedriehoornmestkever(Typhoeustyphoeus).

Kiekendief.

Een eveneensopvallende verschijning was de blauwe kiekendief. De
eerstewaarnemingin het winterhalfjaar was op 25 october, de laatste
op 30 april; een vr. in A, schroevendin gezelschapvan vier buizerden.
De volgende waarnemingenwerden genoteerd:

25-X 1 vr. in D en B 21-11 1 vr. in B en D
29-X 1 vr. in C 28-11 1 vr. in A
8-XI 2 vr. en 1 mn. in B en D 27-111 2 mn. in D

14-XI 1 vr. in D 4-IV 1 mn. in A
13-XII 1 vr. in B 30-IV 1 vr. in A
7-11 1 vr. in A

De meest opmerkelijke waarnemingwas die van 8 november. Om 17 uur
vlogen er toen drie fouragerendeex. bij elkaar, laag boven B en D.
Op 27 maart betrof het twee cirkelendemannetjesboven D. De overige
waarnemingenbetroffen steedsfouragerendeexemplaren.
Verder werd er een waarneminggedaanvan een grauwe kiekendief, nl.
een jagend vr. boven A op 16 mei.

Rietgors en Graspieper.

Van 8 november tm. 25 april zagen we rietgorzen op de Leusderhei.
Het bleek moeilijk om preciezeaantallenvan deze soort vast te stellen
omdat de vogels steedsin groepen op de grond fourageerden,veelal
verborgen tussengras en heide. De waarnemingenwijzen op de aanwezig-
heid van tenminsteenkele tientallen ex. gedurendehet gehelewinter-
seizoen. In het vroege voorjaar liepen de aantallenop. Enkele
waarnemingen:21 februari ca. 45 ex. (20 op A, rest op D)

7 maart 70-100 ex. (20 op A, rest op D)
14 maart ca. 120 ex. op A en D
17 april ca. 15 ex. (10 op A, 5 op D)
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De graspieperwas ook het hele winterhalfjaar aanwezig, van vele
tientallen in herfst en voorjaar tot enkele tientallen in de winter.
Doordat de graspiepersnog meer in de egetatieverscholenzitten dan
rietgorzen zijn de aantallenvermoedel jk sterk onderschat.

Overige wintergasten.

Behalve bovengenoemdemin of meer rege matig voorkomendesoorten volgen
hieronder nog een aantal incidentele wàarnemingen.
Op 27 maart verbleven er drie wintertalingen in een poel op de noord-
punt van D. De ochtend van 10 januari leverde een ruigpootbuizerdop,
regelmatig biddend boven B. Een enkele keer vloog er een watersnip op
uit de heide: 13 maart in A, 3 april ip D en 18 april in D.
Op 25 april werden gele kwikstaarten g zien, 1 ex. in A en 1 ex. in B,
terwijl op 2 mei een ex. in D gezien wrrd.
Een verassendewaarnemingwas die van een groep beflijsters. Het begon
op 11 april met zeven beflijsters(6 mn ) in gezelschapvan enkele
grote lijsters en koperwieken. Ze zatep op de grond in berkebosjes
aan de westkant van B. Op ongeveer ､ ･ ｺ ｾ ｬ ｦ ､ ･ plek werden later nog meer
waarnemingengedaan:

12 april mannetje(twijfelachtig)t sssenkoperwieken.
18 april 3 mn. en 1 vr.
30 april een roepend mannetje in

dr
top van een vliegden in A.

2 mei 2 mn.
11 mei 1 mn. in A

Een andere verrassingwas de ｷ ｡ ｡ ｲ ｮ ･ ｭ ｩ ｮ ｾ van een paartje ortolanen op
9 mei, midden in gebied A. De vogels konden van korte afstand worden
gadegeslagen.
Op 1 januari zagen we op de Reeberg( ｩ ｾ gebied D) een groep van precies
20 sneeuwgorzenminutenlangaarzelend[aag rondvliegen boven de
pijpestrootjeveldenen tenslotte in ｷ ｾ ｳ ｴ ･ ｬ ｩ ｪ ｫ ･ richting verdwijnen.
Als laatste pleisterendevogelsoort noemen we de putter, waarvan drie
waarnemingenwerden gedaan:

28 februari
20 maart
14 maart

Overige fauna.

: 6 ex. op de noordpun
: 11 ex. idem
:min. 10 ex. in C in g
rietgorzenen enkele

van D

zeIschap van
eelgorzen
I

enkele tientallen

Behalve konijn en ｾ Ｌ werd er ､ ｩ ｶ ･ ｲ ｳ ｾ keren een ｾ waargenomen.
Op 16 mei alarmeerdener in A drie wu4pen op een door het terrein
struinendevos. Op 12 juni werd in C ｾ･ｮ vos waargenomen en op 10
juli werd de tweede bewoonde ｶｯｳｳ･ｮ｢ｵｾ｣ｨｴ ontdekt.
In een door jagers aangelegdedrinkpoil in gebied A dreef op 10 april
een grote klomp kikkerdril, mogelijk ｾ ｦ ｫ ｯ ｭ ｳ ｴ ｩ ｧ van de bruine kikker.
In gebied A bleken op een bepaalde ｐ ｉ ｾ ｫ tientallen zandhagdissente
huizen. De dichtheid waarin ze voorkw men, gekoppeld aan de oppervlakte
van het bewoondegebied doen vermoede dat het om een populatie van
enkele honderdenex. gaat. Verder is n gebied B twee maal op dezelfde
plek een vrouwtje gezien.
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Enkele opvallende insectenop de LeusderheiZ1Jn de driehoornmestkever
(Typhoeus typhoeus) en de gewone mestkever(Geotrupesvernalis).
In de zomermaandenwerden op de kale zandterreinenen paden veel roof-
insectenaangetroffenzoals de groene zandloopkever(Cicindelacampes-
Lris) en de slanke ruofvJ i.eg(Neoi LamIIs cyanurus). Op vergrasLehe·; wns
de rozekever(PhylloperthahorLicola) zeer talrijk.
In de zomer en nazomer werden diverse vlindersoortenwaargenomen.
In gebied B en C werden grote aantallenrupsen van de Jacobsvlinder
(Tyria jacobaea)aangetroffen.Tot de meest talrijke vlindersoortenvan
de Leusderhei behoordenhet Hooibeestje(Coenonymphapamphilus),bruin
zandoogje(Maniolajurtina) en vuurvlindertje(Lycaenaphlaeas).
Van de distelvlinder(Chynthiacardui) zaten er soms tientallen tegelijk
op kaal zand. Verder werden waargenomeno.a.: kleine vos(Aglais urticae)
atalanta(Vanessaatalanta),dagpauwoog(Inachisio),knollewitje(Pieris
rapae) en citroenvlinder(Gonepteryxrhamni).

Samenvattingen conclusie.

Vanaf 1936 was de Leusderheionderdeel van een 2000 ha groot heidereser-
vaat, beheerddoor de Stichting "Het Utrechts Landschap". Op 28
januari 1955 zegde de gemeenteAmersfoort de huurovereenkomstop.
Intensief rijden met zware militaire voertuigen en aanplant van bos
slokken daarna grote stukken heide op en versnipperende restanten.
Dat neemt niet weg dat op de Leusderheinu nog steedshet grootste
aaneengeslotenheidegebiedvan de provincie Utrecht ligt.

Aanleg van rijksweg 28 en de plannen tot inrichting van een
compagniesoefenterreinvormen nieuwe bedreigingen.Om de toestand voor
aanleg van de rijksweg vast Le leggen, werd beslotenom in 1980 een
inventarisatievan een aantal karakteristiekevogelsoortenvan heide
en stuifzand uit te voeren. Een verslag daarvan is inmiddels verschenen.
Tevens werd besloten de inventarisatiena twee jaar te herhalen om
een indruk te krijgen van de gevolgen van de aanleg van de rijksweg.
Verder is er aandachtbesteedaan de roofvogels en wintervogels.
De bevindingendaarvan zijn in dit verslag verwerkt.

Een bekendebroedvogel van de nederlandseheideveldenis de wulp. Op
de Leusderheihebben we een sterke achteruitgangvan het aantal
territoria geconstateerd,nl. 6 in 1980 tegen 2 in 1982. Door aanleg
van de rijksweg is in ieder geval een fourageergebiedvoor wulpen
verloren gegaan.

Het aantal territoria van de boomleeuwerikverdubbeldein twee jaar
tot 15 stuks. Door een aantal cultuurtechnischewerken nam de
oppervlakteaan kaal terrein sterk toer vooral door aanleg van een
tankbivak). De toenamevan de voor de boomleeuwerikgeschikt broed-
terrein lijkt een tijdelijke zaak, gezien de mate waarin dit open
terrein dichtgroeit met hoog opschietendegrassen.

In de zestiger jaren broeddener ca. 7 paar duinpiepersop de Leusderhei
Deze zeer zeldzamesoort geeft de voorkeur aan volkomen kale terreinen,
zoals randen van zandverstuivingene.d.. In 1982 is er tevergeefsnaar
deze soort gezocht. Er werden in 1980 slechts twee waarnemingengedaan.
Er kan vanuit gegaanworden dat de duinpieper als broedvogel van de
Leusderheiene en daarmeeuit de provincie Utrecht) is verdwenen,
evenalsdat het geval is geweestvoor het korhoen in de zeventiger
jaren.

Ｍ ｾ
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In 1980 herbergdede Leusderhei 16 terriJoria van de schaarseroodborst-
tapuit. In 1982 werden er 12 territoria angetroffen. Door aanleg van de
rijksweg ging een geschikt broedgebiedv rioren.

Als fourageergebiedoefent de Leusderheihet hele jaar door een
aantrekkingskrachtuit op roofvogels als torenva1k,buizerd,haviken
sperwer. In de zomer komt de boomvalk er voor en is een ontmoeting
met de zeldzamewespendiefniet uitgeslo en. Genoemderoofvogels broeden
in de omliggende bossenvan de Treek ,de boswachterij Austerlitz en
de Leusderheizelf.

In de winter 1981-1982werd het gebied 0 wintervogels bekeken. De meest
opvallendeverschijningenwaren klapekst r en blauwe kiekendief, beide
gedurendede hele winter present. ｄ ｡ ｡ ｲ ｮ ｡ ｾ ｳ ｴ werden tientallen riet-
gorzen en graspiepersaangetroffen.De vJlgende zeldzamesoorten werden
incidenteelaangetroffen: grauwe kiekend'ef,ruigpootbuizerd,beflijster,
ortolaan en sneeuwgors.

Behalve de vdgels zijn er nog diverse an ere aspectenvan dit heide-
landschap.Dat betreft o.a. zoogdieren,afibieen,reptielenen insecten.
De aanwezigheidvan enkele honderdenzan hagedissenis in dit opzicht
zeer vermeldenswaard.De voorgenomenaan eg van een tankbaan in dit
gebied kan voor deze populatie funeste g volgen hebben.

De waarde van de Leusderheiblijkt niet lleen uit de specefiekeen
gevarieerdefauna. Ook de begroeiing is 'n vele opzichten uniek. We
denken daarbij o.a. aan het grootste en ｾ･･ｳｴ gave eikenstrubbenbosvan
de hele provincie Utrecht. Bovendien ｨ ･ ･ ｾ ｴ de Leusderheinog grote
landschappelijke,geo(morfo)logischeen historische(grafheuvels!)waarde,

In het kort kan gesteld worden dat de Leusderheinog steedseen zeer
bijzonder gebied is, ondanks de ｡ｦｴ｡ｫ･ｬｩｾｧ die heeft plaatsgevonden,
is de hoogste tijd dat de aantastingeen ｾ ｡ ｬ ｴ wordt toegeroepen.
De aanleg van rijksweg 28 heeft al ､ ｕ ｩ ､ ･ ｾ ｩ ｪ ｫ zeer nadelige gevolgen
gehad voor flora,fauna en landschap.Afronding van de aanleg en
ingebruiknamezal deze negatievegevolgen alleen maar versterken.
Wanneer daar bovenop de plannen tot inrichting van een compagnies-
oefenterreindoorgaan, zal er weinig ｯ ｶ ･ ｾ ｢ Ｑ ｩ ｪ ｶ ･ ｮ van dit laatste
imposanteheidegebiedin de provincie Utr cht.
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De flora vanhet " Ponlijntje "

door W.Knol

inventarisatie:W.Knolen V.v.Laar

Inleiding.

De plannen voor aanleg van een fietspad langs de oostzijde van
het spoorwegtrajectAmersfoort-Leusdenvormde een aanleiding om in 1982
bovengenoemdtraject te inventariserenop het voorkomen van hogere
planten. In een publicatie van de Provinciale Waterstaatvan Utrecht
wordt van dit traject vermeld dat er soortenrijke begroeiingenvoorkomen.
De vraag rees of dit ook het geval was langs dat deel waar het fietspad
gepland was, nl. het oostelijke deel van deze spoorlijn binnen de
gemeenteAmersfoort.
Hoewel er in 1976 in het kader van de provinciale milieukartering reeds
een floristische inventarisatielangs dit traject had plaatsgevonden,
leek het ivm. aanvullingen toch zinvol opnieuw gegevenste verzamelen.
Jn het onderstaandewordt een overzichL van de gevonden plantensoorten
gegeven, zowel van de inventarisatiein 1982 als van de provinciale
milieukartering. Daarbij wordt bekeken in hoeverrehier sprake is
van een floristisch waardevol spoorwegtraject.

Ligging.

Het geinventariseerdespoorwegtrajectligt geheel binnnen de
gemeenteAmersfoort en loopt ongeveernoord-zuid , met als noordelijke
begrenzinghet spoorwegemplacementen als zuidgrensde snelweg A 28.
Het betreft hier een goederenspoorlijndie onderdeeluitmaakt van de
spoorlijn Amersfoort-Rhenenen plaatselijk bekend is als het
"Ponlijntje", waar per dag ca. vier treinen langs komen.
Een groot deel van de spoorlijn wordt aan weerszijdenbegrensddoor
woonbebouwing. In het meest zuidelijke deel ontbreekt deze bebouwing.
HIer liggen enkele eIkenhakhoutbosjeslangs de spoorbaan.
Het traject ligt in twee kilometervakken, te weten 155x461 en 154x462.

Werkwijze.

Op 27 en 30 juni 1982 werd de oostzijde van het spoorlijntje op
hORere planten geinventariseerdzover het in de kIlometervakken155x461
en 154x462 ligt. Het beginpunt van de inventarisatIelag bij de bewaakte
spoorovergangnet ten noorden van de Stationsstraat(155.3-462.8).
Hierdoor is het emplacementniet in de inventarIsatieopgenomen.

Als "breedte" van de spoorlijn werd steedsde spoorslootof als deze
ontbrak de erfscheidingmet de omgevIng aangehouden(muurtje,heko.i.d.).
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De gegevensz1Jn per km-vak verzameld en daar
in deelgebieden. Deze deelgebiedenbetreffen
die tussen twee opeenvolgendespoorovergangen
aan de inventarisatiewerd besteedbedroeg on

De gegevensvan de provinciale milieukar
hetzelfde traject, doch van zowel de oost- al
Verder is een deel van het emplacementmeegen
provincie de gegevensheeft verzameld zijn 18
1976. De gegevensvan de provincie zijn verza
km-vakken indeling en niet verder opgesplitst
deelgebieden.Voor een verdere beschrijving v
zij verwezen naar Hessel e.a.(1975).

Resultaten.

innen nog weer opgesplitst
steedsstukjes spoorlijn
liggen. De totale tijd die
eveer vijf uur.
ering zijn afkomstig van
westkant van de spoorlijn.

men. De data waarop de
augustusen 13 september
eld op basis van de
in oost- of westzijde en in
n de inventarisatiemethode

In tabel 1 zijn de resultatenvan beide 'nventarisatiesnaast elkaar
gezet. Terwille van de overzichtelijkheid is e uitsplitsing in deel-
gebiedenachterwegegelaten, zodat beide inve tarisatiesmeer vergelijk-
baar zijn. Achter iedere soort is middels een + aangegevenwaar en bij
welke inventarisatiedeze is aangetroffen.De totale soortenlijst bevat
208 plantensoorten. Figuur 1 geeft het aanta soorten per traject en per
inventarisatie weer.

Fig. 1 Een weergavevan het aantal
gevonden lantensoortenlangs het spoorweg-
traject,l ngs de oostzijde door de auteur (A)
en langs e oost- en westzijde door de
Provincie Pl. De hoogte van de balk stelt
het aanta aangetroffenplantensoorten
per km-va1 voor, waarin T het totaal
voorstelt
Het gearc erde gedeeltegeeft het aantal
gemeenschppelijke soorten aan.

154x462155x461

163
153

T T

117 124

103

75

A P A

57 P

46
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155 154 a= auteur
x x

461 462 p= provincie
a I 0 a I 0

Acer campestre + Spaanseaak
A. pseudoplatanus + + + Gewone esdoorn
Achil1ea millefolium + + + + Duizendblad
Aegopodium podagraria + + + Zevenblad
Aethusa cinapium + Hondspeterselie
Agrostis canina + + Kruipend struisgras
Aira praecox + Paashaver
Alliaria petiolata + Look zonder look
Allium vineale + + Kraailook
Alnus glutinosa + Zwarte els

+ Amelanchier lamarckii + Drents krentenboompje
Anchusa arvensis + + Kromhals
Anthoxanthumodoratum + + Reukgras
Anthriscus sylvestris + + + Fluitekruid
Apera spica-venti + Windhalm
Arctium spec. + Klis
Arenaria serpyllifolia + Zandmuur
Arrhenaterumelatius + + + Frans raaigras

Artemisia vulgaris + + + + Bijvoet
+ Asparagusofficinalis + Asperge

Atriplex patuia + Uitstaandemelde
- Ilerteroa incana + + Grijskruid

Betuia pendula + + + + Ruwe brek
- B. pubescens + Zachte berk

Brassica napus + Koolzaad
Bromus h. hordaceus + + + Zachte dravik
B. sterilis + + Ijle dravik
Calystegiasepium + + + + Haagwinde

- Campanularotundifolia + Grasklokje
Capselia bursa-pastoris + + + Herderstasje
Carduus crispus + + + Kruldistel
Carex arenaria + + Zandzegge
C. hirta + + Ruige zegge
Castaneasativa + Tamme kastanje
Cerastiumarvense + + + + Akkerhoornbloem
C. semidecandrum + Zandhoornbloem
Chaerophyllumtemulum + Dolle kervel
Chamerion angustifolium + + Knikkend wilgeroosje
Chelidonium majus + + Stinkendegouwe
Chcnopodiumalbum + + + + Melganzevoet
Cirsium arvense + + + + Akkerdistel
C. vulgare + + + Speerdistel

+ Claytonia perfoliata + Winterpostelein
Convolvulus arvensis + + + + Akkerwinde
Corydalis claviculata + Rankendehelmbloem

-Corynephoruscanescens + + + + Buntgras
Crataegusmonogyna + + Eenstijlige meidoorn
Crepis capillaris + Klein streepzaad
Cytisus scoparius + + + Brem
Dactylus glomerata + + Kropaar

Tabel 1
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155 154
x x

461 462
a I D a I D

- Datura stramonium + oornappel
Daucus carota + ' een
Deschampsiaflexuosa + + ochtige smele
Dianthus deltoides + ｾ teenanjer

+ Digitalis purpurea + + ingerhoedskruid
+ Digitaria ischaemum + + (lad vingergras

Diplotaxis tenuifolia + (ewone zandkool
Elymus repens + + + + week

+ Epilobium tetragonum + + antig wilgeroosje
Erigeron canadensis + anadesefijnstraai

- Erodium cicutarium + + + ewone reigersbek
Euphorbia peplus + " uinwolfsmelk
Fagus sylvatica + + euk
Festucaovina + + + chapegras
F. rubra + + + + ｾｏｏ､ zwenkgras
Frangula alnus + + uilboom
Fraxinus excelsior + s
Galeopsistetrahit + + + ewone hennepnetel

+ Galinsogaciliata + + arig knopkruid
+G. parviflora + lein knopkruid

Galium aparine + + leefkruid

G. mollugo + + + lad walstro
Geranium molIe + achte ooievaarsbek
G. pusilium + + leine ooievaarsbek
Glechoma hederacea + + + ondsdraf
Hedera helix + + limop
Heracleumsphondylium + ereklauw
Hieracium laevigatum + + tijf havikskruid

- H. pilosella + + + + uizeoor
- H. umbellatum + + + chermhavikskruid

Holcus lanatus + + estreeptewitbol
H. mollis + + + + ladde witbol
Hordeum murinum + + ｾｲｵｩｰ･ｲｴｪ･
Hypericum perforatum + + + + ｾｩｮｴ Janskruid
Hypochaerisradicata + + + + qlad biggekruid

+ Impatiens glandulifera + Reuzenbalsemien
+1. parvi flora + + + ｾｬ･ｩｮ springzaad
- Jasionemontana + + + + andblauwtje

Juncus bufonius + reppelrus
J. effusus + + itrus
Lamium album + + + + itte doventel
Lapsanacommunis + + + kkerkool

+ Lathyrus latifolius + reedbladige lathyrus
Leontodon autumnalis + + erfstleeuwetand

+ Lepi .dium virginicum + + irginische kruidkers
Linaria vulgaris + + + + lasbekje
Lolium perenne + + + + ngels raaigras
Lysimachia vulgaris + ederik
Malus sylvestris + + ppel
Malva neglecta + ｾｬ･ｩｮ kaasjeskruid
M. sylvestris + root kaasjeskruid

+ Matricaria discoidaea + + + Schijfkamille
M. maritima + ｾ･ｵｫｬｯｺ･ kamille
M. recutita + chte kamille

-
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155 154
x x

46] 462
a I 0 a I 0

Meriicago lupulina + Hopklaver
- Melampyrum pratense + Hengel

Me1ilotus officinalis + + Akkerhoningklaver
Myosotis ramosissima + Ruw vergeet-me-nieLje
Onopordumacanthium + Wegdistel

- Ornithopus perpusillus + + Vogelpootje
Oxalis fontana + Stijve klaverzuring
Papaverdubium + Kleine klaproos
P. rhoeas + + Gewone klaproos

+ Parthenocissusinserta + Wilde wingerd
Phalarisarundinacea + Rietgras
Phleum pratense + + Timotheegras
Phragmitesaustralis + + + + Riet
Pinus sylvestris + Grove den
Plantagolanceolata + + + + Smalle weegbree
P. major + + + Grote weegbree
Poa annua + + + Straatgras
P. pratensis + + Veldbeemdgras
P. trivialis + Ruw beemdgras
Polygonum amphibium + Veenwortel
P. aviculare + + + Varkensgras
P. convolvulus + + Zwaluwtong

+ P. cuspidatum + + Japanseduizendknoop
Polygonum persicaria + + Perzikkruid
Populus canescens + Grauwe abeel
P. tremuia + Ratelpopulier
Potentilla intermedia + + Middelste ganzerik
P. reptans + + Vijfvingerkruid
Prunus padus + Vogelkers

+ P. serotina + + + + Amerikaansevogelkers
P. spinosa + Sleedoorn
Quercus robur + + + + Zomereik

+ Q. rubra + Amerikaanseeik
Ranunculusacris + + + Scherpeboterbloem
R. repens + + Kruipende boterbloem
Resedalutea + Wilde reseda
R. luteola + + Wouw
Ribes uva-crispa + Kruisbes

+ Robinia pseudo-acacia + + Witte acacia
Rorippa palustris + Moeraskers
Rosa canina + Hondsroos
Rubus idaeus + + + Framboos
R. fruticosus + + Braam
Rumex acetosa + + + Veldzuring
R. acetoselIa + + + + Schapezuring
R. crispus + Krulzuring

+ R. obtusifolius + + + Ridderzuring
+ Sagina procumbens + Liggende vetmuur

Salix aurita + Geoordewilg
Salix caprea + + Boswilg
S. cinerea + + Grauwe wilg

- S. repens + Kruipwilg
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155 154
x x

461 462
al 0 a I 0

I Sambucusnigra + + + GE!lwone vlier
Saponariaofficinalis + Zeepkruid
Sedum acre + M urpeper

lS. telephium + Hemelsleutel
Senecioerucifolius + 5mblbladig kruiskruid
S. jacobaea + ｊｾ｣ｯ｢ｳ kruiskruid I
S. sylvaticus + + Boskruiskruid
S. viscosus + + + ｋｾｖ･ｲｩｧ kruiskruid
S. vulgaris + + K in kruiskruid
Setaria viridis + + G oene naaldaar
Sinapis arvensis + + + Hjrik

+Sisymbrium altissimum + H9ngaarseraket
S. officinale + + + + ｇｾｷｯｮ･ raket
Solanum nigrum + + + ｚｾ｡ｲｴ･ nachtschade
Sonchusarvensis + + Akermelkdistel
S. asper + ｂｾｯｳｳ･ melkdistel
S. oleraceus + 'jf,'O' ..'kd','"Sorbus aucuparia + + W"lde lijsterbes
Spergulaarvensis + G one spurrie

- Spergulariarubra + R de schijnspurrie
+ Spiraeasalicifolia + Tt eeboompje

Stellaria graminea + + Gr asmuur
S. ho1ostea + + G ootbloemige muur
S. media + + Ve gelmuur
Tanacetumvulgare + + Beerenwormkruid
Taraxacumofficinale + + + pzardebloem

- Teesdalianudicaulis + K ein tasjeskruid
Tilia spec. + Lj nde

- Trifolium arvense + + + Hz zepootje
T. campestre + Lrgende klaver
T. dubium + + K eine klaver
T. repens + + + W"tte klaver
Ulmus minor + G adde iep
Urtica dioica + + + + ｇｾｯｴ･ brandnetel
U. urens + K eine brandnetel
Vaccinium myrtillus + Blauwe bosbes
Verbascumthapsus + + Kdningskaars
Veronica chamaedrys + + G wone ereprijs
Vicia cracca + + Vogelwikke
V. hirsuta + + ｒｾｮｧ･ｬｷｩｫｫ･

V. sativa nigra + + Smalbladigewikke
Viola arvensis + + Al<kerviooltje

+ Vulpia myuros + + ｾｮｧ｢｡｡ｲ､ｧｲ｡ｳ.
Overige soorten:
Setariapumila + Geelrode naaldaar
Ulmus spec + +

T
Rosa spec + R os
Syringa vulgaris + + S ring
Viola spec. + Viooltje
Hesperismatronalis + Dz mastbloem
Lobularia maritima +
Salix spec. + W- Ig

- Mentha suaveolens + Wi tte munt
Aesculus hippocastanum + ｰｾ ardekastanje
Agrostis capillaris + + Gewoon struisgras
Equicetum arvense + + Heermoes
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Soortenrijkdom.

Het aantal soorten per oppervlakte-eenheidkan een indruk geven
van de verscheidenheidvan het terrein, i.c. het spoorbaangedeelte.
Hoewel in de literatuur{Prov. Waterstaat1979) wordt aangegevendat we
op dit traject met soortenrijke begroeiingente maken hebben, is niet
terug te vinden op welke grond{en) dit onderscheidgemaakt is.

Om toch een indruk te krijgen of we hier met een soortenrijke
spoorbermvegetatiete maken hebbenwordt de door van der Maarel(1971)
genoemdewaarde gehanteerd.Hij geeft aan dat er in Nederland gemiddeld
ca. 70 plantensoortenper 100 ha voorkomen. Vergelijken we dit
met de 208 soorten op ca. 5 ha. spoorberm, dan zal duidelijk zijn dat
we hier met een grote soortenrijkdomte maken hebben.

Vergelijking van de gegevensuit 1976 en 1982 laat zien dat in 1982
steedsde meestesoorten werden aangetroffen,hetgeenvooral in het
zuidelijke km-vak{lS4x462) gedemonstreerdwordt.

Zeldzaamheid.

Niet alleen soortenrijkdom, maar vooral ook zeldzaamheidzegt iets
over de waarde van een gebied voor het natuurbehoud.Voor het begrip
zeldzaamheidvan hogere planten bestaater een indeling (v. der
Meijden e.a. 1984) waarmeewordt aangevenhoe zeldzaamof algemeen eenplant
in Nederland is, de zgn. uurhokfrequentieklassen{UFK).

UIT

o
1
2
3
4
5
6
7
8
9

aantal uurhokken

o
1-3
4-10

11-29
30-79
80-189

190-410
411-710
711-1210

1211-1677

voorkomen

uitgestorven
uiterst zeldzaam
zeer zeldzaam
zeldzaam
vrij zeldzaam
minder algemeen
vrij algemeen
algemeen
zeer algemeen
uiterst algemeen

In tabel 2 is voor beide kilometervakkeneen uurhokfrequentietabel
opgesteld.Daarbij moet opgemerkt worden dat het soortentotaalin deze
tabel iets lager ligt dan in fig. 1 wordt aangegeven. Dit komt doordat van
een aantal soorten geen UFK beschikbaaris terwijl ze wel in de
soortenlijst vermeld staan.

Koster{198S) heeft voor de Nederlandseuurhokken waarin spoorlijnen
voorkomen, berekendin welke mate er zeldzamereplantensoorten(uit de
UFK 1-6) langs het spoor voorkomen. Afhankelijk van de berekeningkomt
hij tot de conclusiedat er per uurhok gemiddeld 4,3 of 6,1 planten-
soorten langs spoorbermenvoorkomen die in Nederland uiterst zeldzaam
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Voor de twee km. vakll-en van het "Ponlijntje"
23 soorten per km. vak(zie tabel 2).
hier met een vrij "riflk" spoortrajectte maken
provo milieukartering laten voor het noordelijk
I 0 Ok b ld' H .d look k k h

Aantal soorten(%)dat volgens opgave Ton de StandaardI1)st(1983)
is achteruitgegaan(-),gelijkgebleven( ) of vooruitgegaan(+),
gemetennaar de nederlandsesituatie oor en na 1950.

tot vrij algemeenzijn.
zijn dat maximaal 21 en
Dit geeft al aan dat we
hebben. Gegevensvan de

k(155 461)

Tabel 3.

va x een soortge1) ee Z1en. et .U1 e 1) m-V8 ec ter
wijkt sterk af van de in 1982 verrichte inven arisatie en zou daardoor
ten onrechteminder scoren in de UFK 1-6.

UFK 1 2 3 4 5 '6 7 8 9 Totaal

155 A 2 6 13 6 29 36 112
x

461 P 1 6 11 6 31 35 100

154 A 2 6 15 7 32 39 121
x

462 P 1 2 5 5 23 28 74

Tabel 2. De verdeling van de gevondenplanten oorten over de verschillende
uurhokfrequentieklassen(UFK's).

Aan de hand van verspreidingsgegevensvo r en na 1950, is het
mogelijk om iets te zeggen over de vooruitgan of achteruitgangvan
soorten in Nederland. In de soortenlijsten(t bel 1) is voor de naam
van iedere soort die in Nederlandsterk is ac teruitgegaaneen -
geplaatsten een + bij sterke vooruitgang na 950. Bij de meeste
soorten is niets aangegeven,hetgeenniet bet kent dat bij deze soorten
geen veranderingis opgetreden,maar dat ze n'et in een andere
frequentieklasseterecht zijn gekomen.

Uit de gegevensvan tabel 3 valt op te m ken dat er meer soorten
zijn toegenomendan afgenomen. Dit geldt voor beide km-vakken.
De provinciale gegevenszijn minder optimisti s, met name voor het
zuidelijke vak. Bij nadere beschouwingblijke de soorten met progressie
nagenoegsteedsverwilderde tuinplanten(o.aD'gitalis,Asparagus,Impatiens
glandulifera etc.),exoten(Prunusserotina,Quecus rubra) of neofieten
(Impatiens parviflora,Galinsoga).De achterui gaandesoorten behoren
op een na alle tot de inheemseflora en betre t veelal soorten uit
voerdselarmemilieus.

+ 0 -

155 auteur 16(14%) 90(81%) 6(5%) 112
x

461 provincie 8(8%) 84(84%) 8(8%) 100

154 auteur 13(11%) 98(81%) 10(8%) 121
x

462 provincie 3(4%) 62(84%) 9(12%) 74

. .



-39-

Conclusie.

Uit een floristische inventarisatie,gehoudenin juni 1982 langs
de oostzijde van het "Pon-spoorlijntje" te Amersfoort, blijkt dat
er sprake is van soortenrijkespoorbermbegroeiingen,gemetennaar
een landelijk km-vakgemiddeldevan ca. 70 soorten per 100 ha. Op ca.
5 ha. spoorbermwerden 208 hogere plantensoortengevonden.

Ook minder algemeneplantensoorten,uurhokfrequentie1-6, komen op
dit spoorwegtrajectbeduidendvaker voor dan het landelijk gemiddelde
laat zien, resp. 21 en 23 soorten in twee kilometervakkentegenover4,3
of 6,1 soorten als landelijk gemiddeldelangs spoorbermen(op uurhok-
basis).

Bij het vergelijken van de uurhokfrequentieklassevoor en na 1950
valt op dat er meer soorten zijn toegenomendan afgenomen.Deze toename
wordt bijna uitsluitend veroorzaaktdoor plantensoortendie door
menselijke invloed sterk zijn verbreid waaronderexoten en neofieten.
De plantensoortenwaarondereen afname valt te constaterenbehoren
nagenoeggeheel tot de inheemseflora op voedselarmegronden.

Een vergelijking van de inventarisatiemet gegevensvan de
provinciale milieukartering(1976)leert dat dit duidelijke verschillen
in uitkomst oplevert die tot een andere interpretatiekunnen leiden.
Daarmeewordt duidelijk dat recenteen 'op maat gesneden'informatie
noodzakelijk is om binnen het beleid, i.c. de aanleg van een fietspad,
voldoende op de hoogte te zijn van actuelekwaliteiten.

Discussie.

Het tijdstip van de inventarisatiebrengt met zich mee dat er
vermoedelijk wel enkele plantensooortenonopgemerktzijn gebleven,
met name enkele voor- en najaarssoorten(bijv.Erophila verna en
Setariasoorten). Bij de provinciale milieukartering zal het seizoens-
aspect nog sterker gespeeldhebben gezien het late tijdstip van
inventarisatie.

Hoewel beide inventarisatieseen aantal keren met elkaar vergeleken
zijn, kan dit maar tot op zekere hoogte. Niet alleen de genoemde
seizoensverschillenmaar ook de inventarisatiemethodeis andersgeweest
(oost- en westzijde). Verder liggen beide inventarisatiesca. zes jaar
uit elkaar, zodat er intussenveranderingenin het terrein hebbenkunnen
plaatsvindenmet als mogelijk gevolg een veranderingin de flora.
Opmerkelijk blijft echter dat de milieukartering in beide km-vakken
minder soorten aantreft terwijl ze zowel de oostelijke als westelijke
spoorbermhebben geinventariseerd.Op grond van enkele veldnotities
blijkt dat deze verschillen nog groter geweestzouden zijn wanneer
in 1982 ook de westelijke spoorbermbij de inventarisatiebetrokken
was.

Het toetsenvan de soortenrijkdomaan de hand van berekende
gemiddeldenvoor de Nederlandsesituatie (70 soorten/100ha.) is hier
gehanteerdbij gebrek aan andere (goede) evaluatiemethoden.De door
Koster(1985) gegevenaanzet, waarbij het belang van spoorbermenvoor de
totale populatie wordt benaderd, is een stap in de goede richting.
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Enkelevogeltellingenin Arkemheen
Verslag van enkele excursie'sin het Nijkerker deel van de polder Arkemheen

gedurendede periode april-juni 1984.

Kaartblad 32 B,E.

Inventarisatie-atlasblokken:32-14,15.

Rapportage:Teus Slagboom.

werden er ook andere

voorkomen van

niet over allezijn

hetaan

Bijzonderhedenten aanzienvan de gehoudenexcursie's.

De excursie'swaren met name gericht op vogels. Hiervan

soortengegevensverzameld. Ook is er veel aandacht

Dotterbloemen(Caltha palustris) besteed.Af en toe

gegevensverzameld.

In bUna alle gevallen is slechts in een bepaald deel van het gebied waargeno-

men. Een uitzonderinghierop is 24-4. Om de locatie aan te geven waar de ge-

gevens werden verzameld, is het gebied in deelgebiedeningedeeld•.

NIJK.ERKERNA uw

ＧＬＭ｟ｾＵＰ［［［Ｇ __'""OOOm
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LECENDA
P - parkeerpl •• ts en recr.atlegebied Hukk.steln
tIlbe • bebouwde: deel
Po - pompstation waterleiding
W • • 'el
A - ArkervNrt
Ae - "lIind In de Arken, .."t
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ｾ Ｚ tussen zonsopgangen Z ＱｾＮＰＰ u. werd het gehele gebied bezocht, met uit-

zonderingvan de deelgebiedenFa, A, Ae en 7. Er werd in het zuiden begonnen

en in lIet noorden ｾ ･ ｩ ｮ ､ ｩ ｧ ､ Ｌ waarbij er steedseen oost-west/west-oostrouteover

de wegen werd afgelegd. De deelgebieden6, 5. X en 4Zbe langs de Kleine Holk

werden het laatst beteld. De open gebiedenwerden vansf de wegen en de ､ ｾ ｫ

bekeken. ｂ ｾ erven en meer opgaande｢ ･ ｧ ｲ ｯ ･ ｾ ｩ ｮ en werd er ook vaak het veld in

gelopen, om het gebied van zoveel mogelijk ｺ ｾ ､ ･ ｮ te kunnen bekijken. Het was zeer

goed weer eet veel zon, weinig bewolking, wei ig wind en een hoge temparatuur

midden op de dag.

ｾ Ｈ met ｾ ｩ ｭ Knol en Jan Muylwijk): tussenZ ＸＮｾＰ u. en Z 14.00 u. de deel-

gebieden6, A, Ae, Pa, 3( alleen de noordzijde), W( alleen de noordzijde), 2 en

1N( alleen de ｮ ｯ ｵ ｲ ､ ｺ ｾ ､ ･ Ｉ bezocht. Nadat langs de Arkervaart was gereden, werd

te voet de zeedijk en zijn omgeving aangehouden.liet weer had hetzelfde karakter

als dat van 24-4.

1=2( met Wim Knol): van zonsondergang u. vanaf Spakenburgover de

zeedijk en. langs de Arkervaart gefietst, waarb· de aandachtop de rietlandjes

werd gericht. Eet was zwaar bewolkt en koud, et een wind van ｾ ｂ uit NW.

2=2: tussen 8.00 u. en 9.00 u. deelgebiedPo ezocht. Het was zwaar bewolkt

met regen en wind uit ZW tot W.

ｾＺ tussenZ 12.00 u. en Z 16.30 u. de (dee ) gebieden6, A, Ae, Pa, 3( alleen

vanaf de dijk en langs de Wiel, 2, W. de gehelF Rassenbeeken de Ilakhoutbosjes

bi; Achterhoek bezocht. Nadat langs de ａ ｲ ｨ ･ ｲ ｶ ｡ ｾ ｲ ｴ was gefietst, werden éérst in

de noordelijke delen gegevensverzameld, waarnl langs de Wiel naar het zuiden

werd gegaan. Het was zacht, bewolkt en windstil.
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2.=2.: tussen 5.00 u. en 9.00 u. 'JC' ､ｾ･ｬｧｈ｢ｩ･､･ｮ 6, A, Ae, Pa, 3, 2, 1N( alleen de

ｮ ｯ ｯ ｲ ､ ｺ ｾ ､ ･ Ｉ Ｌ 4 ( allDen de ｮ ｯ ｯ ｲ ｾ ｺ ｕ ､ ･ Ｉ pn ｾ Ｈ alleen dp noordzijde) bezocht. I'adat

ｬ ｡ ｮ ｲ ｾ Ｄ l!e Arkervaart Ｑ ｾ ｦ ｜ ｓ ;:efietst, werd ｾ ｲ via eon oost-west/ wpot-oostrou1.p over

.1 e cl ;.'k en d p we,;en van noord na- r zuid ,'egaan•

lJe ｷ｡｡ｾＢ･ｭｩｮ［｣･ｮｬｲ｣ｴ il! in ､ ｲ ｾ ･ delen verdeeld: vo"els, Dotterbloemenen overige

waarnemingen.

1) vogels.

De opmprkingen ｨ ･ ｾ ｨ ･ ｮ alleen ｯ ｮ ｌ ｲ Ｇ ｫ ｨ ｾ ｮ ｧ op !.et totaal aantal broedparenof

ｴ ･ ｲ ｲ ｾ tori a voor 1984 in het !Ji,".erker deel. De ｡ｮｾ ere waarnemingenspreken, in

ｳ ｡  Ｑ ･ ｮ ｨ ｾ Ｌ ｮ ｧ met de \4')ze waarop de ｾ ［ ｰ Ｎ Ｌ Ｎ ･ ｶ ･ ｮ ｳ verzameld z;,;n, voor zich. Eon hoefd-

letter JJ achter een aantal, ･ ｖ ｾ Ａ ｬ tueel een tothalaantal,betekent een dagtotaal

voor r.et gebied.

F'ull t.

ｾ Ｎ Ｇ Ｙ Ｍ I: px. nest.elr,l'Hl aan dp. r'lncl'1tl van de Ark'!rvanl't, allnn in de omgeving van

ll"'t. e'i l;.\nd. 11:ln1, ｯ ｣ Ｍ ｦ ｴ ｌ ｾ ｾ ｪ ｲ ｬ ｰ W'.l.!i 1 nnst. ,').anl,Jezig (-;,n aan ril Wl'stzi,ide 6 nesLen.

16-5: r t aantal nesten is tot 12 I'",;roeid, allen,in de omeevlng van het eiland.

1 ｮ･ｾｴ \:evond ziel. lant;;; de ﾷ Ｎ ･ ｾ ｴ ｦ Ｂ ｡ ､ ｾ ｪ ｫ Ｌ 1 adn de oostzijde van lIet eiland en 10

--ló: ) ex. broede:nd + 3x.l ex. 1 Ｑｸｾ "x. + 1 e>.• met pullen oy d"! J'ug + 1 "x.

met 2 ｾｵｬｬ･ｮ 0 1 pa.r met 2 p I en + 1 paar met 3 pullen. Verderop richting ｎ ｾ ﾭ

y rk ｺ ｾ ｴ ･ ｮ ･ ｾ tot de ｶ ｯ ｬ ｾ ･ ｮ ､ ･ sluis: 1x.l ex. + Ｒｸｾ ex. + 1 pdar met min. 5

nJ1JC'n.

(',,' rl-Ing: in ;'e I·eh··l.. eebie,j heb!>en 12 paar ｾ ･ ｢ ｲ ｯ ･ ､ Ｌ allen langs de Arter-

viart.

l1!1) scholver.

ｾ Ｔ Ｍ Ｔ Ｚ 1 ex. in ､ ｮ ｾ ｬ ｧ ･ ｢ ｩ ･ ､ lil IJii de J,,,akse iJuiker ｬ ｡ ｬ Ｑ ､ ｩ ｮ ｷ ｡ Ｚ ｾ ｲ ｴ Ｘ ｶ ｬ ｩ ･ ｧ ･ ｮ ､ = D.

:HaJ.we roirer.

24-4: 6 ex. i", Ie' 1gebied 2 + i.

1 ex. in deelgebiec5.

7 px. totaal = D.

29-4: il" de noord Ｌ ｩ ［ ｲ Ｑ ｾ van c.pt 5' bied waren ti,;dens de gehple w""'l'nemingsperlode

px. te zien dip ｾ ｦ en aan richting ｚ ｵ ｩ ､ ･ ｬ ｾ ｫ Flevoland vlogen.

l' ｲｯ｢ｬＧｦＧｬｾＮ

:'4-4: 14 ex. i, d"plûebied 1t ｾ 4Z.
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Knobbelzwaan( vervolg).

24-4: 10 ex. in of'el"pbied 1. T ,I ' •

2 ex. in depl,:ebied 2 +
,

4 ex. in deel,:ebied 6.

ｾ ｏ ex. totaal = !.J.

ｾｴｬ｡ｮｳＮ

24-4' 2 ex. in d' ｬ ｡ ｾ ｮ ｩ ･ ､ ,( co6rjinaten 15 ＯＴＷｾ［ D.

16-): 2 ex. op dezelfde plaats = D.

Ber6ppnd.

,'4-1: 1 Il'l,r + , ('i<. In de 1,;ebied HI( <':oöNin.. ｌｾｮ 1'J7.G/4f, •.1)

z"g in de 1gebied 2 ook 1 paTr. To'n ik dit g",b'ed teldr was dit n1et !!,P r 1.'.0-

wezig, Rodat het puar in deelgebied IN ｶ･ｲｭｯ･､ｾ Uk ｢･ｴｲ･ｾｫｪｮＶ op hf'tzelrde henrt.

29-4: ｬ ｡ ｮ ｾ ｳ "eplgebied W zatnn in de omgeving v.n net ｊ ･ ｾ ｡ ｡ ｬ 7 ex.

9-): 1 paur op eon uit.rkpost in deelsehiedPo.

16-5: 2 ex. in ､ ･ ｣ ｬ ｾ ＼ Ｎ Ｚ ｨ ｩ ･ ､ ｾ Ｎ

Cpmerkint ;: 1 paar mogelijk broedend; in d'lell,eb1 d Po.

ｾ ｉ ｩ Ｇ Ａ Ｎ ｴ ･ ｲ Ｌ ｡ ｬ ｩ ｮ ｧ Ｎ

24-4: 1 paar in deelbebied4Z( coördinaten158:1171) D•

.,,'jlclf' fnd.

24-4: 5 paar + 1xl mn. + 1xl VI'. in deelbebied I.:. + 4<1.

3 !-Jaar + 11x1 mn. in deelt; bied 1!l + 4". .
., ;,aar + 3x1. nm. lxI vr. + 4 ex. in dpel,. bied 2 + ,.

16-5:

14 paar + 15x1. mn. + 2x1. vr. + 4 ｾｸＮ tota 1 = D.

vr. met ｾ pullen + 1 vr. ':Iel 9 pullen i A.

·Jr. 'iet 7 pullen in de hahhoutbosjezhli Achterhoek.

6-): lxI vr. met 1. pul + 2x1 vr. ｾ ･ ｴ ｾ pullen + 3xl vr. m0t 6 pullen + x1

vr. ｾ ･ ｴ § pullen + lx1 vr. met 2 pullen in A.

Op de ;;emaa1de'''eilanden il' deelgebied6 b vonJen zich vPI'schillendE'

A'roepjes nIet mn.

1 ex. in ､ ･ ･ ｬ ｾ ･ ｢ ｩ ･ ､ 1N + 4N.

mn. + 4 ex. totaal = D.

ｾＭＶＺ VI'. in ､ ｰ ｾ ｬ ｯ ｾ ｢ ｬ ･ ､ A.
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ｚ ｯ ｷ ｾ ｲ ｴ ｡ ｬ ｩ ｮ ｧ Ｈ ｶ ･ ｲ ｶ ｯ ｬ ｾ Ｉ Ｎ

5-6: ( co6rdinaten Ｇ Ｕ Ｙ Ｎ Ｒ Ｏ ｾ Ｗ Ｒ Ｎ Ｓ Ｉ Ｎ

1xl vr. in d .<'1" .bied lZ + 4Z.

lx2 ｾ ｮ Ｎ + 1 ex. ir. deelgebied1N + 4N.
1x1 nm. + Ｑｸｾ mn. in deelgebied2 + 3.

+ ·.xl vr. in dep gebied W.

pa"-r +

1 ｰ｡｡ｾＧ +

1xl mn.

Slobeend.

,!4-'1: 1 paar +

ｬｸｾ vr. in ]palgabied 5.

i paar + Ｒｸｾ "1n. + Ｒｸｾ Oll!. + Ｓｸｾ vr. + 1 ex. totaal c D.

5-6: 1 vr. tr'?t 6 pullen in Jeel"..bied 111.

14-4: 1 paar in ､ ･ ｾ ｬ Ｖ ･ ｢ ｩ ･ ､ 2.

5 paar in d· '·.liS'lbied '.,I n""\1 l,et gemaal.

6 uaur ｴ ｯ ｴ ｾ ｡ ｬ = ｾＮ

16-'):

paar in ､ ･ ･ ｬ ｧ ･ ｢ ｩ ｾ ､ W ｮｨ｢ｾ het gemaal.

paar in deel,.obied 2 op de Hassenbeek•

.. ":n. + 7 vr. in ､ Ｂ ･ ｬ ｧ ｾ ｢ ｩ ･ ､ 'ti ten noorden van de NekkeveldseWeg. Van dit

ｾ ｲ ｯ ･ ｰ ｾ ｰ warnn meerdere ex. ungepaard.

l- _'.:.: raar in ueel eoieà 3.

paar in deelgebied'ti nabij het gemaal.

vr. in dp.plgebied 2 op de Rass0nbeek.

Hode 1010'''101.

,9-4: 1 ex. schroevendrichting ZW boven deelKebied 2( co6rdinaten157.0/473.0)

= D.

Bruine k1ekcndief.

24-4: ' paar b" de rietput( cc6rdinaten157.5/473.4)+ 1 mn. richting Zuidelijk

Flevolar.d + rnogelijk een ､ ｡ Ｇ ｾ ｰ mn. in ｊ ｮ ｰ ｬ ｾ ･ ｢ ｩ ･ ､ 2.

1 balts'?nd paar bov'?" Î.et rietveld ten oosten van de ',Helse Sluis in deel-

öebied 3( ｾ ｯ Ｖ ｲ ､ ｩ ｮ ｡ ｴ ･ ｮ 155.5/473.7).

ｾ paA.r + 1 mn. + mogplijk 1 mn. totaal = D.

2. -4: 1 pa,lr in ､ Ｈ Ｇ ｦ ｊ ｬ ｴ Ｇ ［ Ｇ ｾ ｢ ｩ ･ ､ ｾ ･ in dB: omgeving van de rietyut.

1 mn. in declöebied Ae.

paar + I mn. totaal = J.

16-5: het paar in denl,ebied ! ｾｲ de rietput is nog steedsaanwezig.

In het riptveld in ､ ･ ･ ｬ ｧ ｰ ｢ ｾ ･ ､ S ten oosten van de Vielse Sluis zijn geen
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Bruine kiekendief( vervolg).

16-5: kiekendievenffieer gezien.

1 mn. met prooi aanvlieéendnaar diel,;"·,ie",. I.e. Even l"ter kwam daar 1

Vl". tevoorschijn.

2 paar totaal ｾ D.

)-6: het paar in deel,;ebied2 is nog steedeaC',l:,..u·ziC.

1 Vl". ex. =ictJting Zuidelijk Flevoland in c"lp'bied ,.

het paar in deelgebiedAe niet ｾ ･ ｺ ｩ ･ ｮ

1 paar + 1 VI'. totaal z D.

Opmerking: in 1384 ｺ ｾ ｮ er op , plaaLsen ｢ ｬ Ｂ ｯ ｲ ､ ｲ ｯ ｾ ｬ ｮ ｾ ｈ ｮ KAweast en wel: ln ､ ･ ｾ Ｑ Ｘ ･ ﾭ

bi"d 2 bij de rietput a"" de il"ssenbeek, in de 1 ebied 5 in L"t rietveld ten oosten

van de Wielse Sluis en in deelbebieoI.e. De b ｾ･､ｰｯｾｩｮｧ ln oeelgebied5 is al

in "cn zeer vroeg stadium "fgeb"uken, ,j" ｯｲｯ･､ｾｯＬＬ［ｩｮＦ in deelgebiedAe leek ook

nint succesvol,die in deelgebied2 leek ｶ ｯ ｬ ｬ ｾ ｪ ｩ ｧ te zUn ｡ｦｾ･ｲｵｮ､Ｎ

Torenvalk.

Ｒ ｾ Ｍ Ｔ Ｚ ex. biddend in ､ ･ ･ ｬ ｾ ･ ｢ ｩ ･ ､ 7 nabU de ca,,;)iog.

16-5: 1 ex. overvliegend in de omgeving van d,' 'lt',ebied Ae ri<:llting camring'.

5-6: 1 mn. + 1 ex. in deelgebied ｾ in de omcev'ng van het ,,;emadl.

Boomvalk.

24-4: 1

29-4: 1

ex.

ex.

ricllting N in deelKebied

jagend in deelLebied ｾ Ｎ

lZ( COÖl"dins.ten

I

156.5/i71.<» = D.

24-1: 1 ,.n. in ､ ｾ ･ ｬ .ebled 2 bU de rletput aan de ｡ ｡ ｳ ｳ ･ ｮ ｢ ･ ･ ｾ Ｎ

1 ｾｯ･ｰ･ｮ､ ex. in deelgebied t in I et rit ｬ ｡ ｮ ､ ｾ ･ Ｎ

1 rnn. + 1 ,'Of' pend ex. totaal ｾ D.

29-4: 1 roepend ex. il! deelgebied2 bi; e riltput aan de ha-senbe;,,,• D.
16-5: 1 roepend ex. in deel.;ebiel' he.

1 mn. in deelgebied2 bij de Houten schu'..l •

1 roepend ex. + 1 mn. totaal. D.

2 roependeex. in de hakhoutbosjelJbij ａｾ ternoek.

5-6: 1 Oln. in ､ ･ ･ ｬ ｾ ･ ｢ ｩ ･ ､ 3 op een hBk nabD nel rietveld bU de Vielse Sluis.

l. rip.L anrlin.

1 mn. + 1 rc..pend ex. ootaal c D.

Opmerking: er waren 4 territoriumhoudendeUlanll tjes aanwezi : 1 10 deHl..;ebied

2 bU de rietput aan de Rassenbeek,1 in deelge'ieJ 3 in bet rietveld bij de
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Fazant( vervolg).

Wielsp Sluis, 1 in deell>ebied 6 in I.",t rietlandje en 1 in deelgebied Ae.

ｾｬ｡ tc.rhoen.

<'4-4: 3x1 ex. in de€lgebieu 1<: + 4Z.

1x1 ex. + 1 p",ar in d:?elgebied 111 + 4N•

1x1 ex. in deelgebiedｾ ｉ nabij ilet gemaal.

1x} ｾ ｸ Ｎ in doelgebied ｾ ｬ •

5x1 ex. + 1x} ex. + 1 j:a'l r totaal D.

l'!eerkoeot.

?I\-A: ex1 ex. + 2 paar in do,û&",bied 12 + 4Z.

4x1 ex. + 3 paar in deE'l/:ebietJ 1Il + 4N.

1 pa8r in de,ügeobied2 + 3.

12x1 ex. + 6 paar tot""l " D.

.:ichol'lkster.

24-4: 1x} ex. + 7 paar in deel&ebied 1Z + 4Z.

?x1 ex. + 1x} ex. + 1x21 ex. + 5 paar in deelgebied1N + 4N.

2x1 l"X • + 3 na1.r in deeolgebied2 i 3.

1x1 ex. .in ",,'·lgebied 5 •

5x1 ex. + 2x2 ex. + 1x21 ex. t 15 paar totaal" D.

30ntb"Kplevipr.

24-4: 1 ex. in ､ ･ ｾ ｬ ｧ ･ ｢ ｩ ･ ､ 2 in de on,eving van het gemaal = D.

:"_4: ex. in deelgebied 3 op een meer dra 0io deel lanKs de ｺ ･ ･ ､ ｾ ｫ Ｈ coör-

dinaten 159.2/473.8)" D.
ＶＭｾＺ 2 ex. ｩ ｾ denleebied2 op ｾ ･ ｮ omgeploegd deel langs de Rassenbeek D.

ｇｾＮｵＡ r levier'.

;>4-4: 140 ex. l' ., ex. richting N in deel"ebied 4N " D.

r.ipvi

Ｒ ｾ Ｍ Ｔ Ｚ do ｾ ｾ ｲ ｳ ｴ ･ pul waargenomen(op eeon meer drass1gdeel in deelgebied2 langs

de di.'",).

Ke:npbaan.

24-4: in deelgebied2 op de balteplaatslangs de Rassenbeekin wisselendaantal

aanwpzig: Aantallen respectievelUk: E mn. + 1 'Ir. en 4 'Ir. in de '!icenLe om-

1,;'(>'Iing, 18 ex. C'r ;>7 ex. als maximum ｾ D. lilH.e laatsteb'roep werd kortstondig

in UF" 1gebied 3 gezien.
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Kemphaan( vervolg).

29-4: 21 á 22 ex. in deelgebied2 op de balts laJts langs ｾ ･ Rassrnbeek.:!ier-

onder 5 wn.

1 mn. in deelgebied 3 op e.'n drassig ｾ ･ 1 langs de zecdi'k( coördinaten

159.2/413.8).

16-5: 7 mn. in deelgebied2 op de ｢ ｡ ｬ ｴ ｳ ｰ ｬ ｡ ｾ ｴ ｳ langs de ｡ ｡ ｳ ｾ ｰ ｮ ｢ ･ ･ ｫ Ｎ

llokje.

29-4: 1 ex. in drassighoiland in deel..'ebied r( coördinaten1)7.6/473.3).

Watersnip.

24-4: 1x1 ex. in baltsvlucht in deelgebied1Z + 4Z.

2x1 ex. + 1 mekkerend ex. + 4xl Ｌ ｾ ｸ Ｂ in a!tsvlucht, '''''''..a.l'1Ji. i bi 1 baltspnd

ex. 1x1 ex. wegvloog + 1 paar in dpelge ied 1N + 4N.

3x1 ex. in baltsvlucht in deügebied< •

1x1 ex. in baltsvlucht in deeléebied3.

5x1 ex. + 1 mekkerend ex. + 9x1 eA. in "ltsvlucht tota"ll = D.

ltegenwulp.

24-4: verscheideneex. van sl applaatskomend PI richtint l D.

I

29-4:

16-5:

ex. overvliesendboven deelgebiedAe.

ex. in deelbcbied 3 langs de Wiel.

Wulp.

24-4: 2 ex. in deelgebied2 + 3 = D.

'l'ure 1uur.

24-·;: 3 paar in deelgebied1Z + 4Z.

2x1 ex. + 3x1 ex. in baltsvlucht + 4 pa"r in ､ ･ ｰ ｬ ｾ ･ ｢ ｩ ･ ､ Ｑ ｾ + 4N.

10x1 ex. in baltsvlucht in ､ ･ ･ ｬ ｧ ･ ｢ ｩ ｾ ､ 2 1 '

2x1 ex. in baltsvlucht in ､ ｾ ･ ｬ ｧ ･ ｢ ｩ ･ ､ 6.

2x1 ex. + 15x1 ex. in baltsvlucht + 7 ｰｾｂｲ totaal ｾ Ｎ

Groenpootruiter.

24-4' 1 ex. in deelgebied 1N•

1 ex. in deelgebied2.

2 ex. totaal = D.

29-4: 1 ex. in deelgebied 1N op aen grindstrardjeb" de Laaose D iker( co T-

dinaten 156.0/473.2).

1 ex. in ､ ･ ･ ｬ ｾ ･ ｢ ｩ ･ ､ 7( coördinaten159. /473.7).

•
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Groenpootruiter(vervolg).

16-5: 1 ex. in deelgebied3 op een drassigdeel.

Oeverloper.

29-4: 3 ex. langs dp rand van deelgebiedA.

16-5: 4 ex. langs de dijkglooiing aan de meerzijde van deelgebied2 + 3.

Stormmeeuw.
16-5: 3 ex. in deelgebied2 op het omgeploegdedeel langs de Rassenbeek.

4 ex. aan de rand van deelgebiedW ten noorden van de NekkeveldseWeg.

Visdil;lf.

24-4: 1 ex. met voedsel in de bek richting Z in deelgebied1N bij de Laakse

Duiker.

1 paar richting Z in deelgebied2 langs de Rassenbeek.

1 ex. + 1 paar totaal = D.

29-4: 1 ex. + 1 paar boven deelgebiedA.

1 ex. 'net voedsel in de bek boven deelgebiedW nabij het gemaal.

2 alarmerendeex. in deelgl;lbied 2( coördinaten157.6/473.2).

16-5: 1 alarmerendex. in deelgebied2 nabij de Wiel, Tevens 1 ex. met vis

in de bek komend uit deelgebied1N en daar landend.

ｾ Ｍ Ｖ Ｚ 1 ex. boven deelgebiedA.

Opmerking: het ziet er naar uit dat de soort dit jaar niet in het gebied gebroed

heeft.

Zwarte stern.

29-4: 5 ex. in deelgebied2.

Holenduif.

?9-4: 2 ex. in deelgebied2.

Houtduif•

24-4: 1 roependex. in deelgebied1N bij Bontepoort.

1xi ex. + 1xi ex. + 1 ex. in baltsvlucht( bij de houten schuur) in deel-

gebied 2.

1 roepend ex. in deelgebied4Zbe.

1xi ex. + 1xi ex. + 2 roependeex. + 1 ex. in baltsvlucht totaal = D.

29-4: 1 ex. op h,'t nest in deelgebied2 bij de houten schuur + 1 roepend. ex. in

deelgebied2 in de omgeving van de rietput.

9-5: 1 roepend ex. in deelgebied4Zbe.
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Houtduif( vervolg).

9-5: 2 roependeex. in deelgebiedPo.

16-5: 1 roepend ex. in deelgebied2 in de om eving van de houten chuur.

1 roepend ex. in deelgebied6 vanuit e n wilgenboom bl de sluis in de

Arkervaart.

1 roepend ex. in deelgebiedAe.

meerdereex. roepend vanuit de ｨ ｡ ｫ ｨ ｯ ｵ ｴ ｾ ｯ ｳ ｪ ･ ｳ bij Achterhoek.

5-6: 1 roepend ex. in deelgebied2 bij de hou en schuur en 1 roepend ex. bU do

rietput langs de Rassenbeek.

1 ex. in baltsvlucht in deelgebied5 bij de boederij lanGs de Arkerweg.

1 roepend ex. in deelgebiedPa.

Tortelduif•

29-4: 2 ex. in deelgebied2 ｢ｾ de rietput ｬ ｾ gs de Hassenbeek.

9-5: 1 ex. roepend in deelgebiedPo.

16-5: 2 ex. in deelgebiedAe.

5-6: 1 ex. roepend in deelgebiedPa.

Koekoek.

29-4: 1 mn. roepend in deelgebiedAe.

16-5: 1 mn. roe,end + 1 VI'. roepend in deelg ied Ae.

2 mn. rOl-pend in de l.akhoutbosjesbij A hterhoek.

16-5: 1 nest in ó"el6ebied 2 ill dl' houtell sel.,,,r. en 2 nesten in dec-lg"cied 2

29-4: 1 ex. boven deelgebiedA nnb( deelgebiepAe.

7 á 8 paar totaal c D.

de om.':l"evind van het gemaal.

Oeverzwaluw.

29-4: 2 ex. boven deelgebied2 in

Gierzwaluw.

Kerkuil.

24-4: kalkstrepenaanwezigbij de k st in de schuur van het ｧＮｾＢＬ｡｡ｬＮ

Boerenzwaluw.

24-4: 3 á 4 paren in deelgebied1N bD de boed rUen van NekKeveld.

1 paar onder de brug over de Wiel op de l;ekheveldse1,Ie/;.

1 paar in deelgebied3 bij boeder!1 de Ar •

2 paar onder bruggetjescp de Oud" lluns heLerwet; in ct Pl(;obied 4( ,.0öJ'-

dinaten 158.5/411,8en 150.6/411.1).

__ ｬ ｾ __
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Boerenzwa1uw(vprvolg).

16-c;: onder brul':. ｰ ｾ Ｌ ｩ ..s ;,"n de (' ｾ ｮ Ｂ van h"t f'pbied pn wel 1 lanf(s d" zepd\ik

( ｣ＨＱｲ､ｩｮﾷＬｴｾｮ 1)8.1/'17).'» pn 1 hn"s ue Ne.kkeveldre Wet\( coördinaten

157.7/'412.5).

huiszwaluw.

;>4-4: 1 paar in ､ ｾ ｾ ｬ ｧ ･ ｢ ｩ ･ ､ 3 t';: boed·rij de Ark = D.

;-6: ± é. ex. ｢ ｯ ｶ ｾ ｮ u,elgebied Pa.

ｾ ･ ｬ ･ kwikstaart.

24-4: 1 'x. di!! terri toriumhoudp.nd le, k te ziin in deelgebied2 nabij het gemaal.

1 ex. richting NO in ､ ･ ･ ｬ ｾ ･ ｢ ｩ ･ ､ 3.

ex. die territoriumhoudendleek te zijn + 1 ex. richting 110 totaal = D.

29-4: 1 ex. die territoriumhoudnndleek te zijn in deelgebied2 nabij het gemaal.

6 ex. in ､ ｰ Ｎ ･ ｬ ｾ ･ ｢ ｩ ･ ､ 3 bij de Wiel se Sluis, waaronder2 lIoordee.

1/'-5: 2 ex. wat ,,-ondvliegend in deelgebied2 coördinaten158.1/473.6).

ｾ Ｍ Ｖ Ｚ 1 ex. in deplgebied 3 in de omgeving van de zeedijk.

Witte kwikstaart.

24-4: 1x1 ex. + 1 paar in deelFebied1Z + 4Z.

1 paar in deplgebied 1N ; 411.

1x1 ex. in deelgebied2 + 3.

1x1 ex. + 1x1 ex. + 2 paar totaal D.

'ilinterkoning.

24-4: 2 zin, ende ex. in deelgpbied 111 waarvan 1 bij Bontepoort en 1 bij Nekke-

veld.

? zingende ex. in deelhebied4Zbe.

7 ｺｩｮｾ･ｮ､･ ex. totaal = D.

')-'1: ;> zingende px. in ,leelgebied Po.

16-5: 2 alarmerend"ex. in de hakhoutbosjesbij Achterhoek.

5-6: 1 zingend ex. in deelgebied2 bij de houten schuur.

1 ｺｾｮＦ･ｮ､ ex. in deelgebiedPo.

Heggemus.

24-4: 1 zingend ex. in depl&ebied 111 bij Nekkeveld D.

Roodborst.

16-5: 1 ex. in dp hakhcutbosjesbij Achterhoek.
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Paap';e.

24-'1: 1 ex. in deelgebied2 bi" de rietput ｬ ｡ ｮ ｾ s de ｒ ｡ ｳ ｾ ･ ｮ ｢ ･ ･ ｫ = D.

Tapuit.

;>9-4: ex. in deelgebied3 nabij de llielse Sl is.

1 ex. in deelgebied6 nabij bo"der\i de Ank.

Nerel.

24-4: 8 zingende ex. + 1 niet zingend ex. in ､ Ｌ ｣ ｬ ｾ ･ ｢ ｩ ･ ､ 4Zbe + Po = D.

9-5: 1 zingend ex. in deelKebied Po.

16-5: 1 mn. in deelGebied2 bij de houten schuIr.

4 .tn. in de hakhoutbosjesbij Achtechoek

5-6: 1 mn. in deelgebied2 bij de houLen schuu

Snor.

16-5: 1 zingend ex. in deelgebiedAe.

Rietzanger.

29-4: 2 zingende ex. in deelgebiedhe.

9-5: 1 zingend ex. in deelgebiedPo.

5-6: 2 zingende ex. in deelgebied2 nabij de R esenbeeksluis.

1 zingend ex. in deelgebiedAe.

1N lRnKs een waai ｢ ｾ Ilckknveld.

Bosri=tzanger.

7-5: zingend ex. in dpelgebied

1 zingend ex. in deelgebied

5-6: 1 zingend ex. in deelgebied

zinGend ex. in deelGebied

Sluis.

Ae.

2 op

3 i

de drk radi de Raasenbeeksluis.

l,et ｲ ｩ ･ ｾ ｶ ･ ｬ ､ ten oosten van de W1else

Kline karekiet.

16-5: 3 zingende ex. in deelgebied2 in het l' etveld ten wp.eten van de Wielse

Sluis.

1 zingend ex. langs de Wiel nabii r.Pot gena1-!.

3 zingende ex. in deelgebiea3 in net r' =tveld ten oosten val- de "/iel"e

Sluis.

lIlf'c'rdere 7,jnr;nnJ,I ex. in d( ･ ｬ ･ Ｍ ｾ Ｈ Ｇ ｬ ､ Ｎ ｬ Ｚ Ｇ ｲ ｬ Aa.

ｾ Ｌ Ｍ ￩ Ｚ ｾ :!ol ogende üx. i1' u'''roll;eni ij ｾ Ｉ j n I.e L l'10Lvplci t.en \\les ten vnn de Wiel se

Sluis 'n 1 zingend ex. in deelgebied2 li<n:1;s de d','k aan de meerzijde nabij

de houten schuur en 5 zingende ex. in ､ ･ ｾ ｬ ｾ ･ ｢ ｩ ･ ､ 2 in de omgeving van

oe Rassenbenksluis.
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Kleine ｫ ｡ ｾ ･ ｫ ｩ ･ ｴ Ｈ vervolg).

5-6: 2 zingende ex. in ､ ･ ･ ｬ ｧ ･ ｢ ｩ ｾ ､ 3 in het rietveld langs de zeedijk en 4-6'

zingendo ex. in deelgebied 3 in het rietveld ten oosten van de Wielse

SluiB.

3 ｺｩｮｧｰｮｾｾ ex. in oeelgebied6 in liet rietveldje.

1 zingend 0X. langs doe:. bieó A.

ＭｾＺ 1 ｺｩｮｾ･ｮ､ ox. in ｾ ｯ Ｐ Ｑ ｾ ･ ｢ ｩ ｰ ｲ ｬ 3 in het rietveld ten oosten van de Wielse Sluis.

ｃ ｰ ｍ ･ ｾ ｬ ［ ｩ ｮ Ｎ Ｚ "ezipn !,et a'lntal "''tdrr,erninl;en ven dit exemplaar( :T.ond. E'n ect.riÏt.

ooa. ｶ ｡ ｾ verschillendepersenen).-et Is ｾ Ｇ ｲ ｳ ｴ bekendedaLuID 27-5. hebben

ｾ ･ ｺ ･ ｷ ｡ ｡ ｲ ｮ ･ ｾ ｩ ｮ ｾ ･ ｮ vermoedelUk oetrekking op een territoriuM houdend paar. Dit

ｾ ｾ ｳ het enige ｰ ｡ ｾ ｲ in het gebied.

;;P otvol,e1.

Ｑ ｾ Ｍ Ｕ Ｚ 1 zineand ·x. in dH'lgebied Pa.

2 ｺｩｾ［ｮｮ､ｲ px. in de IJakhoutlloejeshU hchterhoek.

ｾ Ｍ Ｖ Ｚ 1 zirGt'\(.J 1'::. in r]t:)"lit,p.bi tor] Pa.

Z'J-4: 1

1

ｚｩｦｬＮｾＮＺ＿Ｑｾ pv. in ｾ Ｑ ｾ Ｂ Ｇ Ｑ a; ; ad 2 h\' de rietput aan de Ra!'\spnbeek .. D.

zin .... -=nà ev. in ''Jehebied6 op de d\,k.

ｺ ｩ ｮ ｾ ﾷ ･ ｮ ｲ ｬ .."?x. in ､ ｑ ｾ ｬ ｾ ｂ Ｇ ｌ ｩ ｣ ､ Pa.

?9-.1: 1 zinf{Qnd ｾ ｸ Ｎ ir. ､ ｵ Ｂ ｬ ｧ ｯ ｯ ｾ ･ ､ 2 ｨｴｾ de houten schuur.

'6- : 711 end ,'" ＧＢＩｾ . in {; .;f"lt!'- ｵｬｾ､ 0 bi,: de hC'.tp.n ｳ ｣ ｾ ｵ ｵ ｲ Ｎ", ' : '7 i ｮＧ｟ＺｾＧｮＧＺ in c,;::-t16 ebie'! 2 1) \ ｾ de houten schuur.Ｉ Ｍ ｾ

1 . in' , 1,1 "'x. l'ml's de r .l. .... p1)ierl J...

1'llinflui I,p.r.

1 ＺＬＮＮ｟ｾＬ :
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T,iift jaf •

24-4: 1 zingeno ex. ｩ ｾ ､ ･ ｈ ｬ ｾ ･ ｢ ｩ ｺ ､ 4ZLe.

Fitis.

24-4: 3 ｺｩｮｾ･ｮ e e' in ,ee1eeoied2 ws,arvan ｾ b;j de riptjJlt ê\:.. n ｾｬ･ Ｚｬ｡ｳｾ '!,l_

he k en ｾ ｢ ｾ Ｇ c ho Á ten ｾ Ｚ ｣ ｌ ｕ Ｑ ｬ ｲ Ｎ

3 zinu9nde ex. ｩ ｾ tieelgbbipd Ｔ ｚ ｢ ｾ Ｎ

zingenài! ex. totaal = .J.

Ｙ Ｍ ｾ Ｚ " z i ｮｇ｣ｮ､ｾ ex. in de,'l",ebie.i 20.

15-5: 1 zin -"PilO ex. in je:?lt.:,c- ｾ ｩ ･ Ｌ ｩ 2 bï de ｾ Ｎ J l ＬﾷｾｌｬｕｲＮ

1 ?i ｮ ｾ ｦ Ｇ ｲ ｬ ､ "x. in "·,lg oｩｰ｣ｾ ｾｯ •

1 :'.J I:,;. ., " . tn d, h',1 IIJU LfIO::j( " bi,; ;.. I, d.or:J" •

)-6: .;inl'"pnrj px. 1:1 dc('\J.gebie:l " ö \: 01 .. • Ol { l ,ctu· ... l' •

zint,erd ..x. L. deelg'?bteJＮ ｾ ･ •

'?4-:j: 2 '"onpell"(' ex. in ｊ ･ ･ ｬ ｌ ｾ ｢ ｩ ･ ､ 4Zbe ., D.

Ｙ Ｍ ｾ Ｚ l'ol-!j'lend eX. in dcelbPbied Po.

Vla IIJse eaai.

l4-<: 1 .Z. i ､ｾｾｬｇ･｢ｩ･､ 2 op de iUk = D.

') e:.: • ttl d .. ::.1_ uied 2 j 1ｾ J<' olilucvinc v 1, t, ｩ ｾ ｏ ｕ t.l-!r. .CflJi ...r.4

4 ex. in deg1e;ebied4Zbe., paar ir. dedsebied5.

7 eY. + , paar tota·).1 ｾ ).

24-4: 5 ex. il1 deelg,bied 2 e D.

Zwarte kraai.

?4-1: 3"_ ex. in de<e:cbied 1 , 4.

2x1 ex. rlcbt.i"b Zuid . .li"k. ｾｬｬｰｶｯＮｬＧＱＮｮｊ i::

i x 1 e>: • r : '1( 1 'J( • "ichlill" ... 11 i dl li} ],'1 ,, 1::11\1 ｾｯｴＮｬ , I ,).
,._i.: ,IX

,
t· " i I' d, l,'-,.'bj t'd . i,i\ n ｾ 1'111, " ,,' d doL :';/'11. , I. ,- ,..

''''' ...x. in dl' "lgebied Ae •

,
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Ringmus.

24-4: 1 paar in deelgebied1N bij Nekkeveld.

ｾ ex. in deelr,ebied5.

ｾ ex. + 1 paar totaal • D.

16-5: 2 ex. in de omgeving van de hakhoutbosjesbij Achterhoek.

Vink.

9-5: 2 zingende ex. in deelgebied4Zbe.

Groenling.

29-4: 1 paar waaronder1 zingend ex. in deelgebiedAe.

4 ex. in deelgebiedPa.

16-5: 1 alarmerendex. in deelgebiedPa.

5-6: 1 alarmerendex. in deelgebiedPa.

Putter.

29-4: 1 ex. richting NO in deelgebied6 nabij het rietveldje. Later daar 1 ex.

landend • D.

Kneu.

24-4: + 40 ex. in deelgebied1N nabij Nekkeveld.

+ 20 ex. in deelgebied3 nabij boederij de Ark.

+ 60 ex. totaal • D.

Rietgors.

24-4: 7xl ex. in deelgebied2 + 3 • D.

16-5: 2 zingende ex. in deelgebied2 in het rietland ten westen van de Wielse

Sluis.

1 zingend ex. in deelgebied3 in l.et rietland langs de zeedijk en 3 zingen-

de ex. in deelgebied3 in het rietland ten oosten van de Wiel se Sluis.

aanwezig in deelgebiedAe.

5-6: 2 zingende ex. in deelgebied2 in het rietveld ten westen van de Wiel se

Sluis en 2 zingende ex. in deelgebied2 in het rietveld bij de Rassenbeek-

sluis.

1 zingend ex. in deelgebied3 in het rietveld langs de zeedijk en 1 zingend

ex. in deelgebied3 in het rietveld ten oosten van de Wielse Sluis.

1 zingend ex. in deelgebied6 in het rietveldje.

1 zingend ex. in deelgebiedAe.
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2) Dotterbloemen(Caltha palustris).

Op de volgende plaatsenwerden in 1984 Dotterbloemenwaargenomen:

-ten zuiden van de BunschoterWeg, tegenove Plankenhut( coördinaten157.4/

471.0) en wel 6 pollen op vochtig schraall nd.

-lange de waai lange de zeedijk bij de Laaks Duiker( c05rdinaten156.1/473.1)

en wel 3 pollen op de reetenvan afgebran riet.

-langs de zeedijk in de omgeving van de waa· bij Nekkeveld( c05rdinaten156.6/

473.0) en wel 1 pol op vochtig schraallan

-langs de zeedijk in de omgsving van de rie en de Rassenbeeksluia:

op het vochtige schraallandten noorden v coördinaten157.5/

473.4) zeer massaalin verepreidegroepje en pollen.

lange en op meer open plaatsenin de rietJut( coördinaten157.5/473.2)plaat-

selijk een pol.

op het vochtige schraallandaan de westzij e van de Rassenbeeksluis(coördi-

naten 157.6/473.4)op een groot aantal P14atsen,echter niet massaal.

op het vochtige schraallandaan de oostzijde van de Rassenbeeksluis(co5rdi-

naten 157.7/473.4)4 pollen.

-langs het rietveld langs de zeedijk ten we ten van de Wielse Sluis( c05rdina-

ten 158.3/473.7)enkele pollen.

-op het van het najaar gemaaiderietveld 1 ngs de zeedijk ten oostenvan boe-

derij de Ark( coördinaten159.7/473.8)ver cheidenepollen.

-op twee percelenin het weidevogelreservat ten westen van de Wiel( c05rdinate

158.1/473.0:en158.0/472.8)verscheidene ollen( schrift. mede Dick Jonkers).

Hoewel in dit overzicht vermoedelijk niet arle groeiplaateenetaan aangegeven,

met name groeiplaateendie verder van de d ·k en de wegen zijn afgelegen, zullen

over het hoofd zijn gezien, etaan wel alle elangrijke groeiplaatsenvermeld.

3) overige waarnemingen.

-zoogdieren.

Hermelijn: Ｒ Ｔ Ｍ ｾ 1 ex. eierrovendin het no rdelijk deel van deelgebied3 op

een van de terreinenvan de Ark( coördina en 158.8/473.6).
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Het Soesterveen;resultaten van afplaggen.

door P.Veen

Inleiding,

E.Heimansbeschreefin 1987 het Soesterveen als een uitgestrekte
heide, die zo drassigis, dat men er alleen met grote omzichtigheid in
ronddolen kan en men vaak zijn toevlucht,moetnemen tot springen en
waden(DLN jrg.l, 1987). Hij beschreeftoen de eerstevondst van de
heikikker in Nederland (Rana arvalis var. striatus).
Rond 1925 zijn er nog een zestal veenterreinen intact( zie afb. 1) •

•

•

,.

• oJrJl

T

u

v

y

VAN IU

S0 ut L' VLtl'l,
,
I

c•• !

..



-58-

Het gaat hier om terreinenmet Sphagneta-,Cariceta-, en Phragmitetum-
vegetaties,overgaandin drassigeterreinen van het Calluneto-ericosum
(F.Verdoorn, 1926). I

Nadien is de vegetatie-successievoor 1 door de ontwatering en de
ontginningensnel voortgeschreden.In 1950 reeds trof Westhoff op een
tweetal overgebleventerreineneen moerasbosbegroeiingaan, behorende
tot de associatieBetuleto-Salicetum(Westhoff, 1950). In dit bos werden
door hem plaatselijk restantenvan ｓｰｨ｡ｧｮ･ｾｵｭＭｶ･ｧ･ｴ｡ｴｩ･ｳ aangetroffen.
In de zeventiger jaren werd beslotenom op enkele plekken in deze
twee terreinende successieterug te dra?ien. Deze bijdrage zal
ingaan op de resultatendaarvan in het oostelijke en grootste terrein.

Beheersingrepen.

De eerstevraag die opkwam was waar en hoe de afplaggingen
dienden plaats te vinden. Aan de hand vanenkele uitgangspunten
hebbenwe getrachtdaarop een antwoord te finden. Van Steenis(1925)
beschrijft wat hij waarnamop uitgegraven ｾ ･ ｲ ｣ ･ ｬ ･ ｮ Ｚ "Dicht bij den
Wijkslooterweg zien we plotseling een ｷ ｩ ｴ ｴ ｾ plek Eriophorum polystachyon
(-E.angustifolium=Veenpluis) in ｲ ･ ｩ ｮ ｣ ｵ ｬ ｴ ｾ ｵ ｲ op een uitgegravenperceel
(1920). Op deze resten veen heeft zich in zeer korten tijd een natuurlijk
Eriophoretumpolystachyi gevormd, dat ik ｾ ｩ ･ ｲ met de Vries secundairwil
noemen, ter onderscheidingvan de ｰｲｩｭ｡ｩｲｾ Eriophoreta, die bij de
oorspronkelijkeveenvormingeen rol speelden.Precieshetzelfde is het
geval met het Caricetumrostrataeen het lhragmitetum, dat we op derge-
lijke verveendegedeeltente zien te krij en.

't Zijn hier geen relict-associatiesvan het oorspronkelijkeveen,
maar nieuwvormingen, die echter vaak door dezelfde soorten worden
gevormd, welke ook aan de primaire veenasociaties deelnamen."
En elders:"Op een enkele plek is de heide,afgestokenvoor eenige jaren
en heeft zich op het modderdekeen ｶ ･ ｧ ･ ｴ ｡ ｾ ｩ ･ ontwikkeld van mossen,
Sphagnum,algenen kleine Drosera-plantjesdzonnedauw).In enkele
Sphagnum-pollen(veenmos)zien we al Vaccirlium oxycoccus(-Oxycoccus
palustris=veenbes).Een opvallend begin ｶ ｾ ｮ een SphagnetumOxycocci.
Hieruit kunnen zich echter ook de reeds genoemdesecundaireassociaties
vormen: Phragmitetum,Eriophoretumpolystachyi en Caricetumrostratae.
In zeldzameregevallen verovert Molinia(pijpestrootje) het terrein.
"Tot zover de interessantecitaten over de hervestigingvan planten en
plantengemeenschappenna het "afsteken" van het veen. We komen er nog op
terug.

Een tweede uitgangspuntvormt de ｨｹ､ｾｯｬｯｧｩｳ｣ｨ･ situatie ter plaatse.
De hoogtelijn van het ondiepe grondwater geeft een beeld van deze
situatie. We beschikkensinds 1959 over peilgegevensvan een punt dat
ongeveer700 m. ten noordwestenvan het reservaatligt( fig 2).
In de zestiger jaren blijkt de grondwaterstandvoor langere tijd gelijk
of zelfs boven het maaiveld te hebben gestaan.De hoogteverschillen
(fluctuaties) zijn echter ook ｡｡ｮｭ･ｲｫ･ｬｩｪｾＮ In de zeventiger jaren is de
bovengrenssterk afgetopt, mede door de droge jaren die toen optraden
Gemiddeld komt men in die jaren tot een sfand van 1,65 m + NAP, hetgeen
ter plaatsein het reservaateen 'droogle ging' van ongeveer50 a 60 cm
betekent.

Een laatsteuitgangspuntvormde de lfgging van enkele bestaande,nog
open plekken in het bos. Door middel van ｾ･ｮ aantal grondboringenwas
vastgesteld,dat in de veengrondeen gemireraliseerdelaag van maximaal
40 cm aanwezigwas op een totaal veenpakk t van gemiddeld 130 cm.



• -59-

Verwacht mog worden dat op de open plekken het ｺ ｡ ｡ ､ ｫ ｡ ｰ ｩ ｴ ｡ ｡ ｬ Ｈ ｾ ｶ ｯ ｯ ｲ ｲ ｡ ｡ ､

aan zaden) nog goed beschikbaarwas en dat het fysisch milieu daar nog
het best intact was(afb 3).

Op basis van voorgenoemdeoverwegingenwerd beslotende afplagdiepte
te varieerenen de maximale diepte te baserenop de gemiddeldegrondwater
stand in de jaren zeventig en/of de dikte van de gemineraliseerde
veenlaag.Dit resulteerdein een afplagdieptevan 20 tot 55 cm (afb 4).
De plaats werd gekozen naar aanleidingvan bestaandeopen plekken.
De WErkgroep Bijltjesdag Soest is in 1980 gestartmet het handmatigaf-
plaggen. Thans is een oppervlaktevan 1825 m2 afgeplagd. Het ligt in de
bedoeling de oppervlaktenog enigszinste vergroten. Naast het afplaggen
werd aandachtbesteedaan het uitdiepen van bestaandeeenmansveenputten
en het in hakhoutbeheernemen van de bosranden.
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Fig. 2 Stijghoogtenvan een
peilbuis nabij het
Soesterveen gedurende
de periode 1960-1971.

Fig. 3 Twee bodemprofielen
van het Soesterveen.
De diepte van de af-
zonderlijke lagen is
in cm. aangegeven.
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Resultatenvan het plaggen.

Het op verschillendediepte afplagRen heeft tot gevolg dat er
stukken zijn ontstaanmet een verschillendegrondwaterstand.In augustus
1983 zijn er twee grondwaterbuizengeplaatst, ter weerszijdenvan het af
te plaggen gedeelte(resp.buis oost dichter nabij de grensslotenen buis
west, centraler in het natuurreservaat.

Ongeveer twee jaar waarnemenwijst voorlopig uit dat de variatie in
afplagdiepteop de verschillendeplekken tevens een wisselendeover-
stromingsfrequentieen overstromingsduur.totgevolg heeft(fig. 6). De
minst afgeplagdedelen(- 20 cm) hebbeneen overstromingsduurvan 0 %
en de laagstedelen(- 55 cm) daarentegeneen overstromingsduurvan ca.
80 %met daar tusseninde overige afplagdiepten.Het zal blijken dat de
vegetatieontwikkelingzich hierop heeft ingesteld, zij het dat nu nog
maar voorlopige conclusieskunnen worden getrokken.

In het onderstaandewordt eerst een schetsvan de vegetatiesin de
afgeplagdestukken gegeven(opnameaugustus1985. tabellenfig. 5).
Daarna zullen de ontwikkelingen in de tijd nagelopenworden aan de hand
van jaarlijkse opname van een permanentkwadraat.

TABEL 1. Een schetsvan de ontstanevegetatiesop afgeplagdeterrein-
gedeelten(zie fig. 5). Soorten die het aspectbepalenhebben
een bedekkingspercentagegekregen. Begeleidendesoorten worden
middels een + aangegeven.

Vak 1: geplagd in 1983, afplagdiepte25 cm.

A B C D E

Carex curta 15 35 + 15 +
Juncus acutiflorus 15
Juncus bulbosus + 13 10 5
Juncuseffususus 60 + + +
Molinia caerulea 20 40 5
Sphagnumspec. + 20 + + +
Agrostis canina +
Calluna vulgaris +
Carex rostrata + +
Hydrocotyle vulgaris +
Polytrichum commune + +
Erica tetralix + + +
Potentilla erecta +
Drosera intermedia + +
Rhynchosporaalba +
onbegroeid 15 85 25 80

opm. in 2A neemt Juncuseffusus af
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VAK 2 afgeplagd in 1980, afplagdiepte25 cm.

F G H

Erica tetralix 95 + X
Rhynchosporaalba 70
Drosera intermedia + 20
Molinia caerulea + + X
Sphagnumspec. + + +
Calluna vulgaris + +
Eleocharismulticaulis +
Carex rostrata +
Juncuseffusus +

opm. X= aspectbepalenddoch bedekking niet erder aangegeven.

VAK 4+5 afgeplagd in 1982 plagdiepte20-25 cm.

J K L M N 0

Erica tetralix 50 85 + + 25 50
Drosera intermedia 25 + + 15 + +
Rhynchosporaalba 20 + + 80 + +
Rhynchosporafusca 80 +
Molinia caerulea + + + + 20 20
Carex rostrata + + + + 20
Juncuseffusus + + + 10 +
Calluna vulgaris + 10
Sphagnumspec. + + + + +
Juncusacutifolius + +
Eleocharismulticaulis +
Juncus bulbosus +
onbegroeid + + + + +

Vak 7 afgeplagd in 1982, afplagdiepteca. 30 cm,

S T U

Molinia caerulea 10 + 10
Carex rostrata + 75
Drosera intermedia + + 10
Juncus bulbosus +
Sphagnumspec. + +
Juncuseffusus + + +
Carex rostrata + 75
Carex curta +
Juncusacutiflorus +
onbegroeid 70 10 75
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VAK 8 afgeplagd in 1982. afplagdiepte55 cm.

V W

Juncus bulbosus 5 +
Juncuseffusus + 10
Eleocharismulticaulis + +
Molinia caerulea + 10
Carex rostrata 30
Hydrocotyle vulgaris +
onbegroeid 90 30

In vak 4-5 is vanaf 1983 jaarlijks een vegetatie-opnamegemaakt van
een gedeelte,dat relatief ondiep is afgeplagd (ca. 20-25 cm). Naast de
opnamenuit 1983,1984en 1985 zetten we een opname van Westhoff uit
1950 van een der laatsteopen plekken.

_+ _ .. _+ peilbuis
_______ peilbuis

oost
west

ｬ ｡ ｾ ｧ ｳ ｴ ･ afgeplagde
delen

__________________. _hoogsteafgeplagde
delen!"'-. Ｎｾ｜ ('-

A r!-__ \; \':\ f ＧＢＬｾＬｾ ｾ
,. ,,"1./ ' ..... ,,- ｾＱＱ［Ｌ ..Ir),\ ' -,.---,

I v' \t.1 " '-\--
"0 /' V \ 1

1 t/

,'"

., Ｂ Ｂ Ｇ Ｒ Ｎ Ｂ ｾ Ｂ ｉ Ｎ Ｇ Ｂ ｾ ｾ Ｇ
'83 'IIt '85

Fig. 6 De stijghoogtenvan twee peilbuizen in het oostelijk reservaat
gedurendede periode 1983-1985. Verder is aangegevenop welk
peilniveau de hoogsteen laagsteafgeplagdeterreingedeelten
zich bevinden.
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Vegetatie-opnamenvan een permane

1
t kwadraat. De eerste

codering stelt de bedekking volge s Braun Blanquet/Barkman
voor, de tweede de sociabiliteit.

Datum
Totale bedekking
Hoogte vegetatie(cm)
Oppervlakte

Soorten:
Betula pubescens
Salix aurita

Frangula alnus
Peucedanumpalustre
Phragmitesaustralis
Erica tetralix
Molinia caerulea
Drosera intermedia
D. rotundifolia
Rhynchosporaalba
R. fusca
Eleocharismulticaulis
Carex rostrata
Calluna vulgaris
Juncus bulbosus
Juncuseffusus
Carex lasiocarpa
Juncusacutiflorus
Carex curta
Carex echinata
Oxycoccus palustre
Hydrocotyle vulgaris
Potentilla palustre
Juncussubuliflorus
Agrostis canina
Cirsium palustre
Sphagnumtenellum
+ Sphagnumpalustre
Sphagnumspec.
Aulacomnium palustre
Polytrichum commune

Bespreking resultaten.

opn. 1

170983
75%
30

2x3 m

3
2A
2M

1

1
+

2M
1

1

opn. 2

250884
90%
40

2x3 m

r.l

2A.4
2M.5
2A.4

2M.3
1.1

2M.4
2M.5
+.1

+.3

2M.3

opn. 3

280885
90%
40

2x3 m

r .1

2B.5
+.2

2M.4

2A.5
+.1
+.1
+.1
R.l

R.1

2M.4

opn. Westhoff

010850
100%

?
16 m2

+ .1
1.1

+.1
1.1
2.1-3
+.3
2.3

+.2

+.2
1.2
+.2
+.2
+.2
1.4
1.1
+.2
+.2
1.2
+.1

4.4
1.2
3.4

De vegetatieschets(fig. 5) geeft aanleiding tot een nadere uitsplitsing.
Maken we gebruik van het relatieve aandeel"onbegroeiddan vallen Vak 1
enerzijdsen de Vakken 6,7 en 8 anderzijdsop.
Alhoewel Vak 1 relatief ondiep is afgeplagcblijkt toch ook hier het
oppervlaktepercentage"onbegroeid" hoog tE zijn. Voorlopig laat zich
dit verklaren als we letten op de verschil en in het grondwaterverloop
in de beide peilbuizen. Het valt aan te nenen dat het onttrekkingseffect
van de grensslotenminder speelL in het ce trale deel van het reservaat
(a[sLandswerking).De vakkken 6,7 en 8 zij resp. 40,30 en 55 cm
afgeplagd.
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In deze vakken ontwikkelt zich thans na een pionierfasevan Juncus
uulbosus, een Caricetum rostratae.Een Eriophoretumontbreekt echter
geheel, zoals van Steenisin de twintiger jaren waarnamop afgestoken
percelen.
In de vakken 2,4 en 5, die maximaal 25 cm zijn afgeplagd, heeft zich in
zeer korte tijd een soortenrijkedopheide-vegetatie(Ericiontetralicis)
ontwikkeld, aangevuld met fragmenten van de snavelbies-gemeenschap
(Rhynchosporionalbae). Soorten als Oxycoccus palustris en Eriophorum,
in 1972 nog aanwezig, zijn echter niet aangetroffen.Het blijft echter
de vraag of deze soorten nog verwacht kunnen worden, gezien de zeer
geisoleerdeligging van het reservaat. .

Uit het vorengaandemoge blijken hoe sterk de vegetatiezich instelt op
een bepaaldeafplagdiepte.een diepte-verschilvan ca. 5 cm (van - 25
naar - 30 cm) was voldoende om een totaal verschillendevegetatie-
ontwikkeling waar te nemen. Wij pleiten dan ook voor meer experimenten
t.a.v. afplagdieptenen een bewust bepalen van de afplagdiepteop
basis van ondermeerde hydrologie van het gebied.
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VELDWAARNEMINGEN Ｒ ｾ ｴ

Deze rubriek beoogt het vastleggenvan allerle
het gebied dat globaal begrensdwordt door de
meren, het Veluwemassiefen de Rijn.
Het inzendenvan waarnemingendient bij voorke
plaats te vinden. Bij de redactie zijn hiervan

Soort Gemeente Datum Aaantal Biizonderhede

losseveldwaarneminjlenui t
trechtseHeuvelrug, de rand-

r op onderstaandewijze
voorgedrukteex. verkrijgbaar.

km-vak Waarnemer(s)

-Vincent ｶ ｾ ｮ Laar
-Teus Slagroom
-Vincent van Laar
-Lex Boon
-Redactie

Broed- en vindplaatsenvan
aangegeven.De exacte vind-

zodat ze in geval van

In principe worden alle waarnemingengeplaatst
zeldzameof kwetsbaresoortenworden niet exac
plaatsenworden in een nevenarchiefopgeslagen
planologischebedreiging toch bruikbaar zijn.
Bij twijfel dient de waarnemingvan een beschr'jvingvergezeld te gaan en zo
mogelijk(indien verantwoord) van enig ｭ ｡ ｴ ･ ｲ ｩ ｡ ｾ ｬ Ｎ Moeilijke determinaties
worden aan de volgende personenvoorgelegd: I

Paddestoelen -Jaap ｗ ｩ ｳ ｭ ｾ ｮ
Mossen -Gerard Di, kse
Amfibieën &
Reptielen
Vogels
Zoogdieren
Insecten
Overige
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?

150

460 -t-----t--

461_-+-__-+_

151
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150

8 ｾ __.
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4 '
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I
•

il61.._-+---t---t--
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Uiteraard kan iedereenook zelf determinatiesｾ ｡ ｮ bovengenoemdepersonen
voorleggen. In elk geval de geraadpleegdeliteratuur vermelden, al is het
alleen al vanwege de naamgeVing(paddestoelen'lossen,Insecten).

T.a.v. km-coör,dinatenhet volgende. De gebrui te coördinatenzijn de zgn.
Amersfoort-coordinatendie op de topografisch kaarten vermeld staan.
Een waarnemingwordt aangegevendoor het ｳ ｮ ｩ ｪ ｾ ｵ ｮ ｴ van de verticale en
horizontale te noemen waaronderde vindplaats ligt. Betreft het een
vrij groot gebied of is de exacte plek niet m er goed bekend, dan wordt het
nummer van het km-vak opgegeven.
Daarbij dient steedshet snijpun-
tenpaar te worden aangegeven r-----------t--------------------------------,
dat direct linksonder de
vindplaats ligt. Voor nauw-
keurige opgave zijn de km-vakken
onderverdeeldin IOC-meter
vakken(zie.hiernaast).
Topografischekaartenzijn in
verschillendeschalenver-
krijgbaar bij de Topografische
Dienst, Bendienplein5,
7815 SM Emmen. Tel. 05910-
969111

Het 11'nkerp nt wordt aangegevenalsSpeciaalvoor inventarisatie-
doeleindenheeft Staatsbosbeheer150.5-460.7 In het rechtervakis niet meer
een zgn inventarisatie-atlas bekend waar de vindplaats ｬ ｩ ｾ ｴ ［ l50x460
uitgegeven,een boekwerk met alle ｴ ｯ ｰ ｯ ｧ ｲ ｡ ｦ ｩ ｳ ｣ ｾ ･ kaarten van Nederland,
schaal 1:80.000, overigensniet in kleur. Kos prijs ca. f 30,-.
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Planten
Muurvaren(Aspleniumruta-muraria)

EEMNES: 31-V-1984, vele honderenex. zowel aan de Noord- als aan de
zuidzijde van de EemnesserSluis;149.2x473.3(W.Knol,T.Slagboom).

Kroosvaren(Azollaspec.)
ZUIDELIJK FLEVOLAND: 29-XII-1984, vele ex. op zandig recreatiestrandaan
Zuidzijde van de Nulderdijk;162-164x475-476(G.M.v.Laar,V.v.Laar).

Dotterbloem(Calthapalustris)
LEUSDEN: 09-V-1984, 2 pollen langs de Driftakkerweg nabij de Schammer-
steeg;157.0x462.7(T.Slagboom). : 29-IV-1985, 2 pollen aan slootkant
van weiland aan de Akkerse Steeg, Den Treek:1155.4x456.9(G.M.v.Laar,
V.v.Laar).
NIJKERK: 4-XI-1984, 2 bloeiendeex. in het weidevogelreservaatbij de
rietput, Polder Arkemheen;157.6x473.8(T.Slagboom).
AMERSFOORT: II-V-1985, 1 pol in talud/oeverWestzijde van de Male
Wetering/Coelhorsterweg;152.0x566.4(G.M.v.Laar,V.v.Laar).

Echt duizendguldenkruid(Centauriumerythaea)
ZUIDELIJK FLEVOLAND: 21-X-1984, vele ex. op zandige recreatiestranden
aan Zuidzijde van de Nulderdijk;163x475-476(G.M.v.Laar,V.v.Laar,
controle det.Rijksherbarium).

Cichorei(Cichoriumintybus)
AMERSFOORT: 20-VIII-1984,1 ex. in berm van Bunschoterwegbij kruising
Hamseweg,Hoogland:154.0x464.6(V.v.Laar).

Bosrank(Clematisvitalba)
ZUIDELIJK FLEVOLAND: 21-X-1984, 1 ex. in struweelaanplantlangs de
Nulderdijk:163.lx475.9(G.M.v.Laar,V.v.Laar).

Smal vlieszaad(Corispermumleptopterum)
MAARN: 17-VIII-1984, talrijk op zandafgravingMaarnseBerg; 152x452
(T.Slagboom,W.Knol).

Bleekgele droogbloem(Gnaphaliumluteo-album)
ZUIDELIJK FLEVOLAND: 21-X-1984, I ex. op zandig recreatiestrandaan'
Zuidzijde van de Nulderdijk; 163x475 (G.M.v.Laar,V.v.Laar).

Blauwe knoop(Succisapratensis)
PUTTEN: Ol-IX-1985, diverse ex. in bermgreppellangs de Donkeresteeg
even ten westen van de kruising met de Hogesteeg:166.0x472.1 tevens
enkele ex. in berm langs de Hogesteeg,gedeeltetussenDonkeresteegen
hellerweg: 166x472. : 1 groeiplaatsin berm langs de Goorsteeg:167x471.
: I groeiplaatsin berm langs de Blarinckhorsterweg;168.0x470.0(G.M.
v.Laar,V.v.Laar).
NIJKERK: ｏｬＭｉｘＭｉｾＸＵＬ 1 groeiplaats langs de Achterridderwal, nabij
kuising met de 1 Kruishaarseweg;
WOUDENBERG: 08 IX-1985, diverseex. in berm langs de Laagerfseweg,
westzijde;159x452-453(F.v.Alphen).
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Vissen
Paling(Anguilla anguilla)

LEUSDEN: 1-1984, één ex.(ca. 40 cm.)halfdood op het fietspad tussen
Stoutenburgen Leusden:157.5x461.7Ｈ ｗ Ｎ ｋ ｮ ｯ ｾ Ｉ Ｎ
WOUDENBERG: 10-VI-1983, eerste ｧ ｬ ｡ ｳ ｡ ｡ Ｑ ｴ ｲ ･ ｾ in Valleikanaal bij
Roffelaarskade:159.3x455.6(J.Lagerwey).: 2-VIII-1984, glasaaltrek bij
't Schapebruggetjeop Voskuilen, in het Valleikanaal:158.3x456.7
(J.Lagerwey).

Grote modderkruiper(Misgurnusfossilis)
WOUDENBERG: 1982 of 1983, 1 ex.werd door ｾ ｬ ｡ ｵ ｷ ･ reiger uit vijver
gevist aan Voskuilerdijk 12:160.0x457.0(med. Z.Bruijn).

Kleine ｭ ｯ ､ ､ ･ ｲ ｫ ｲ ｵ ｩ ｰ ･ ｲ ｾ ｃ ｯ ｢ ｩ ｴ ｩ ｳ taenia)
NIJKERK: 10-1 -1985, 1 ex.dood,ophet ijs van sloot met zeer lage
waterstandlangs de Oude Bunschoterweg,Poder Arkemheen:156x472(G.v.Dijk)
AMERSFOORT:4 en 14-VI-1985, 1 ex.in de Fl"erbeek, voormalig Wil1em 111
terrein:155.7x463.0(D.en M.v.Tol).

Zoogdieren
Ree(Capreoluscapreolus)
--- AMERSFOORT: 10-XI-1984, 1 ex.in het Schot orsterbos;155.2x465.8(L.J.Spier)

LEUSDEN: 1-11-1985, 2 ex.(d'en ｾＩ fourage end op graslandj155,5x459,3
(IV .Knol).

Vos(Vulpes vulpes)
--- LEUSDEN: 4-1-1985, 1 ex.gespeurdin de snF,euw langs Trekerweg 300 m.

ten Zuid/Westen van Ooyevaarshorst:155.3xr58.2(W.Knol). : 8-111-1985,
uitwerpsel gevondennabij Hotel Den Treek:155.2x457.4(W.Knol,K.v.Vliet).

Wezel(Mustelanivalis) I
NIJKERK: 27-XII-1984, 1 ex. bij oude ｲｩ･ｴｾ･ｬ､ langs de Berencamperweg
nabij de camping,PolderArkemheen:160.0x474.4(T.Slagboom).

Hermelijn(Mustelaerminea)
AMERSFOORT: 13-XI-1984, 1 ex. langs de Ze dertsewetering:151.3x468.3
(L.J.Spier).

Eekhoorn(Sciurusvulgaris)
HOEVELAKEN: 01-11-1985, 1 ex.zeer donker,bijna zwart, langs de Ooster-
dorpstraatnabij Hoevelakensebos:158.7x465.0(A.Knol).
BARNEVELD: 24-11-1985, 1 ex. langs ｋ ｡ ｬ ｬ ･ ｮ ｾ ｲ ｯ ･ ｫ ･ ｲ ｷ ･ ｧ Ｚ Ｑ Ｖ Ｔ Ｎ Ｔ ｸ Ｔ Ｖ Ｒ Ｎ Ｘ
(W.Knol). : 24-11-1985, 1 ex. langs Kallepbroekerweg;165.2x462.3
(W.Knol) .
LEUSDEN: 10-IV-1984, 2 ex. Heiligenbergerwegoverstekend:156.4x461.2
(T. Slagboom).

Egel(Erinaceuseuropaeus)
NIJKERK: 31-X-1984, 1 verkeersslachtofferlangs de Bunschoterstraat
bij het waterpompstation:157.9x470.9(T.S agboom).
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Vogels
Dodaars(Tachybaptusruficollis)

AMERSfOORT: 25-XII-1984, 1 ex. in de Kopersingel Schothorst:l54.9x464.8
(J.L.Spier)

Kuifduiker(Podiceps'auritus)
AMERSFOORT: 1 ex. in regenvijver langs TrekvogelwegLiendert:l56x464
vanaf 4-111 t/m 7-111-1985 (R.de Lange, H.Smid, L.Boon): 7-111.1985,
1 ex. in Valleikanaal bij brug Liendertseweg:155x464 (I.Smid),

Aalscholver(Phalacrocoraxcarbo)
LEUSDEN: 25-Vll tot l8-Vlll-l984, 1 ex.Valleikanaalin omgeving oude
zandafgraving: l58x46l (T.Slagboom).
AMERSfOORT: 20-Vlll-l984, 1 ex. Valleikanaal tussenspoorbrugen Holker-
weg: l55.lx464.l (rned.W.Hahstege):8-1X-1984, 1 ex. Valleikanaal:
l54.2x464.l (J.L.Spier).
NIJKERK: 27-X-1984, 1 ex. Veen en Veldendijk, partieel albino, over-
wegend wit: l57.4x473.6 (J.L.Spier).
AMERSfOORT: ll-Xl-l984, 3 ex. in zuidelijke richting vliegend boven de
Eern bij Coelhorst: l51x465 (V.v,Laar).

Blauwe reiger(Ardeacinerea)
AMERSfOORT: 20-1V-1984, 64 nesten in het park Randenbroek,l55.7x462.4
(T.Slagboorn).

Lepelaar(Platalealeucorodia)
EEMNES: l4-V-1984, 2 ex. Zuidpolder te Veld langs Stammeweg
l48x472/473 (H.Gartner, W.Knol, T.Slagboorn).
BLARICUM: 3l-V-1984, 3 ex, neerstrijkendaan oostzijde van de Stichtse
brug op slikplaat die niet geheel kon worden overzien; 149.2x473.3
(W.Knol, T.Slagboom).

Knobbelzwaan(Cygnusolor)
HOOGLAND: 11-1-1985, 1 ex. Polder Zeldert; 32-23 (T.Slagboom).
SOEST: 11-1-1985, 9 ex. Soesterpolders, 32-22/32-23 (T.Slagboom).
EEMNES: 11-1-1985, 2 ex. Zuidpolder te Veld, 32-12 (T.Slagboom):
11-1-1985, 7 ex. Maatpolderwest, 26-52/26-53/32-12/32-13(T.Slagboom).

Kleine zwaan(Cygnuscolornbianus)
BUNSCHOTEN: 9-XII-1984, 6 ex. Eemmeer, voor de kust bij Polder Maten;
153x475 (V.v.Laar); 12-Xll-l984, ca. 190 ex.(incl.juv.) weiland ten
noorden van de Lodijk, Polder De Haar; 152.2x470.1 (V.v.Laar).
AMERSFOORT: l2-XII-1984, 209 ex., waarvan 18 juv., weiland ten oosten
van de Krachtwijkerweg, Polder Zeldert: l50.7x467.6 (V.v.Laar);
l2-XII-1984, 22 ex., waarvan 8 juv., weiland ten oosten van de Kracht-
wijkerweg, Polder Zeldert; 150.8x467.3(V.v.Laar).
LEUSDEN: 4-1-1985, 10 ex. overvliegend richting Oost, nabij Het Veentje
Trekerweg; 155.6x458.6(W.Knol); 2-11-1985, 20 ex. overvliegendrichting
Noordoost bovenTerreinop hoek Paradijsweg/Buurtweg,Den Treek;
155.6x459.3(W.Knol).
BUNSCHOTEN: 3-11-1985, 100 ex. in weilanden aan oostzijde van de
Bunschoterstraat,Polder De Haar.Hier niet eerder gezien; 153.9x469.6
(G.M.v.Laar, V.v.Laar); 3-11-1985, ca. 50 ex. in weilanden ten zuiden
van de Bisschopsweg,Polder De Haar; 153x470 (G.M.v.Laar, V.v.Laar).
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Kleine zwaan(Cygnuscolombianus)
NIJKERK: 10-11-1985, 145 ex. Polder Arkem een in weilanden ten noorden
van de Oude Bunschoterweg;157x471 (V.v.L ar).
AMERSFOORT: 9-III-1985, 60 ex. Polder Zelert; 150x469 (H.en LSmid).

Wilde zwaan(Cygnuscygnus)
NIJKERK: 6-1-1985, 7 ex.waarvan 2 volwass n met 5juv. , nabij Bemense-
weg/Nekkeveldseweg;159.4x472.7(W.Kno1).

Kolgans(Anseralbifrons)
NIJKERK: 6-1-1985, ca. 110 ex. vlogen op en zuiden van Nekkeve1d;
156.8x472.7(W.Knol).
EEMNES: 24-111-1985, 41 ex. Eemploder; 14 x476 (H. en I. Smid).
LEUSDEN: 30-1-1985, duizendenex. overvli gend richting noord, nabij
De Boom;32-44 (H. en I. Smid).

Grauwe gans(Anseranser)
LEUSDEN: 31-111-1984, 23 ex. overvliegendrichting Noorden aan zuid-
zijde bebouwingLeusden; 158x460 (T.Slagb om); 14-IV-1984, onbekend
aantal overvliegendaan de zuidzuide van e bebouwdekom; 158x459
(T.Slagboom); 13-XII-1984, 61 ex. overvli gend richting Zuidzuidoost
aan zuidzijde bebouwdekom Leusden; 158x49 (T.Slagboom).

Canadesegans(Brantacanadensis)
NIJKERK: 3 ex. Nijkerkernauw, ter hoogte an Wielse sluis; 158x473
(G.M.v.Laar, V.v.Laar); 3-111-1985, 5 ex. fouragerendin een groep
kol- en rietganzen,Polder Arkemheen nab j de Ark; 159.Sx473.7
(W.Knol). Beide waarnemeingenzijn van de zelfde datum(Red.).

,.
Brandgans(Brantaleucopsis)

LEUSDEN: 23-XI-1984, 1 ex. langs sloot He,'ligenbergerweg; 156.6x460.7
(T. Slagboom).
HOEVELAKEN: 12-IX tot begin XII-1984, 1 ･ｾＮ in vijver aan Meerveld-
laan hoek Frans Tromplaan tusseneen groe eenden. Het gaat hier ver-
moedelijk om een ontsnaptexemplaar.Tijd ns werkzaamhedenaan de
beschoeiingenis het dier verdwenen; 64 (A.Knol, L.Boon).

Bergeend(Tadornatadorna)
PUTTEN: 23-XI-1984, 7 ex. Putterpolder; 1 2.8x474.4 (T.Slagboom,
E.Eijkelenboom).
NIJKERK: 10-11-1985, 1 ex.(mannetje) in Akervaart; 160x472 (G.M.v.
Laar, V.v.Laar).

ied ten oosten van de Stichtse
) .
rnauw, tussenRassenbeeken
ar) .

Pij1staart(Anasacuta)
LEUSDEN: 24-1-1985, 1 ex.(wijfje) in slo l langs pad nabij Groot
Krakhorst; 158x461 (L.Boon, H.Gartner, G Visscher).
AMERSFOORT: 9-III.1985, ca. 25 ex. Zandput, Polder Ze1dert
151x469 (H. en I. Smid).

Wintertaling(Anascrecca)
HOEVELAKEN: 1-11-1985, enkele ex. vliege d boven de bebouwing, Maurits-
laan; 160.3x464.6(W.Kno1).

Smient(Anaspene1ope)
BLARICUM: 23-XI-1984, ca. 4000 ex. slikg
brug; 148x478 (T.Slagboom, E.Eijkelenboo
NIJKERK: 3-11-1985, honderenex. Nijkerk
Nekkeveld; 156/157x473(G.M.v.Laar, V.v.
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Kuifeend(Aythya fu1igula)
AMERSfOORT: 30-1-1985, 2 ex.(mannetjeen wijfje) in de Eem, nabij de
Koppelpoort; 154.8x463.4(V.v.Laar).

Brilduiker(Bucephalaclangula)
LEUSDEN: 30-1-1985, 3 ex.(2 vrouwtjes, 1 mannetje) in Valleikanaal
156x458 (H. en I. Smid)
NIJKERK: 3-11-1985, 1 ex.(wijfje) Nijkerkernauw, ter hoogte van Rassen-
beek; 157x473 (G.M.v.Laar, V.v.Laar).
AMERSFOORT: 9-111-1985, 3 ex.(mannetjes)in zandput, Polder Zeldert;
151x469 (H.Smid, I.Smid).

Nonnetje(Mergusalbellus)
NIJKERK: 29-IV-1984, 1 ex. Nijkerkernauw; 158x474 (W.Kno1, J.Muilwijk,
T.Slagboom).
LEUSDEN: 6-1-1985, 1 ex.(wijfje) in Valleikanaal; 159x460 (L.Boon,
A.W. de Lange, Z.Bruijn).
NIJKERK: 3-11-1985, 4 ex.(l mannetje, 3 wijfjes) Nijkerkernauw;
158x473 (G.M.v.Laar, V.v.Laar).
AMERSfOORT: 9-111-1985, 3 ex.(l mannetje, twee wijfjes) Zandput,
Polder Zeldert; 151x469 (H.Smid, I.Smid).

Grote zaagbek(Mergusmerganser)
NIJKERK: 16-V-1984, 19 ex. Nijkerkernauw, nabij Wielse Sluis;158x474
(T.Slagboom); 3-11-1985, 12 ex.(6 mannetjes,6 wijfjes)Nijkerkernauw,
ter hoogte van de Wielse Sluis; 158x473 (G.M.v.Laar, V.v.Laar).

Rode wouw(Mi1vus mi1vus)

BARNEVELD: 23-111-1985, 1 ex. Scherpenzeelseweg,er werd op het dier
geschoten;164x457 (H.Smid, I.Smid).

Bruine kiekendief(Circusaeruginosus)
LEUSDEN: 8-V-1984, lex. overvliegendin de omgeving van het tennispark
aan de Valleilaan; 158x461 (T.Slagboom); 12-V-1984, 1 ex. in omgeving
Valleikanaal; 158x461 (T.Slagboom).

Blauwe kiekendief(Circuscyaneus)
AMERSFOORT: 29-XI-1984, 1 ex. overvliegend; 152.1x466.4(J.L.Spier).

Havik(Accipiter gentilis)
AMERSFOORT: 5-111-1985, 1 ex. overvliegend boven Schothorsterbos,
Hoogland; 154x466 (H.Smid,I.Smid).
LEUSDEN: 3-IV-1984, 1 ex. vliegend boven de Scoolsteegbosjes;158x
459 (T.Slagboom).

Sperwer(Accipiternisus)
MAARN: 23-V-1984, 1 ex. overvliegendomgeving oprit snelweg;
152.9x453.0(T.Slagboom).
LEUSDEN: 19-VIII-1984, 1 ex.(wijfje) omgeving Valleikanaal nabij het
oude zandstort; 158.1x461.9(T.S1agboom).
AMERSFOORT: 10-XII-1984, 1 ex. (wijfje) langs Schothorster1aan,nabij
ingang LandgoedSchothorst; 154.8x465.4(L.Boon); 18-1-1985, 1 ex.
(wijfje) vleigend boven hakhoutbosjes, Surinamelaan;153.8x461.1
(G.M.v.Laar,V.v.Laar, L.Boon, B.Topper)
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Sperwer(Accipiternisus)
AMERSFOORT: 19-1X-1984, 1 ex.; 150.3x467." (J.L.Spier); 2-11-1985,
1 ex.(mannetje) tuin Heinsiuslaan; 154x462 (Mw.M.Verhoeven)
BAARN: 24-111-1985, Eemnesserweg;147x470 (H.Smid, I.Smid)
LAREN: 24-111-1985, 1 ex. Nieuweweg; ＱＴＳｸｾＷＴ (H.Smid, I.Smid).

Buizerd(Buteo buteo) I
AMERSFOORT: 11-XI-1984, 7 ex. boven SchotHorst; 155.1x465.7(J.L.Spier).
NIJKERK: 17-111-1985, 1 ex. met prooi(waarschijnlijkeen zwarte kraai)
werd voortdurend belaagd door vier anderebuizerds; nam hierbij dreig-
houding aan(half uitgeslagenenigzins gebogenvleugels en gespreide
staartveren);ooktwee zwarte kraaien en ｴｾ･･ eksterstrachttenwat van
de prooi te bemachtigen.Dat lukte de ekstershet beste, doordat zij in
tegenstellingtot de buizerds die van "VOlTen" belaagden,de buizerd
van achterennaderdenen zo soms onder de vleugels door een stukje vlees
wisten weg te kapen. Dit speeldezich af op een stoppelveld(maisakker)
aan de noordzijde van de Nieuwe Voorthuizerwegbij Driedorp; 164.3x
468.8 (G.M.v.Laar, V.v.Laar).

Smelleken(Falcocolumbarius)
LEUSDEN: 10-111-1985, 1 ex. (wijfje) boven Landgoed de Boom; 157x457
(H.Smid, I.Smid).

Boomvalk(Falcosubbuteo)
LEUSDEN: 13-1V-1984, 1 ex. overvliegendHeligenberg; 156.4x461.2
13-1V-1984, 1 ex. overvliegend tennispark Valleilaan; 158.0x461.7
26-V-1984, 1 ex. overvliegend tennispark, Valleilaan; 158.0x461.7 ;
24-V-1984, 1 ex. overvliegend in richting Oost, zuidrand van bebouwde
kom; 158x459; 18-VIII-1984, 1 ex.(mannetj ) omgeving Valleikanaal
158.1x461.9(T.Slagboom).

Slechtvalk(Falcoperegrinus)
BUNSCHOTEN: 21-XII-1984, 1 ex. Polder de aar; 152x470 (T.Slagboom,
E.Eijkelenboom).

Kwartel(Coturnix coturnix)
LEUSDEN: 5-V-1984, 1 ex,(mannetje) overvl'egendboven de bebouwdekom
aan de zuidzijde; 158x459 (T.Slagboom).

Kleine strandloper(Calidrisminuta)
AMERSFOORT: 19-1X-1984, 3 ex. Zandput, Poider Zeldert; 151.6x469.2
(J.L.Spier).

Kemphaan(Philomachuspugnux)
NIJKERK: 29-VIII-1984, 1 ex. Polder Arkemheen; 156-161x471-474
(T.Slagboom).

Watersnip(Gallinagogallinago)
NIJKERK: 29-VIII-1984. ten minste 7 ex. Polder Arkemheen; 156-161x
471-474 (T.Slagboom).

Houtsnip(Scolopaxrusticola)
AMERSFOORT: 8-XI-1984, 1 ex. Stokkebos, ndgoed Schothorst; 155.1x
465.8 9K.v.Wegen); 12-VI-1984, 1 ex. ｷ ･ ｳ ｾ ｬ ｩ ｪ ｫ bosgedeelteLandgoed
Schothorst; 154.8x465.8 Ｈ ｊ Ｎ ｶ Ｎ ｗ ･ ｧ ･ ｮ Ｉ ［ Ｘ Ｍ Ｑ Ｍ ｾ ｾ Ｘ Ｕ Ｎ 1 ex. vloog vanuit
het zanddepot aan de Schothorsterlaanｬ ｡ ｾ ｳ het laboratoriumgebouw
in de richting van het bos, LandgoedSch thorst; 154x465 (L.Boon,
B.Topper);8-1-1985,1 ex. bos Hugo de Gr tlaan bij s.g.De amersfoortse
Berg; 154.1x461.3(E.Nieuwstraten, ｓ Ｎ ｶ Ｎ ｌ ｾ ｡ ｲ Ｉ Ｎ .

J
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Grutto(Limosa limosa)
NIJKERK: 3-111-1985, 103 ex. de eerstegrutto's van dit jaar in Polder
Arkemheen; 159.2x471.7(W.Knol).
LEUSDEN: 8-111-1985, 1 ex. EmelaarseWeg, in groep kieviten; 160x461
(I.Smid, H.Smid).
AMERSFOORT: 9-111-1985, 42 ex. Zandput, Polder Zeldert: 151x469 (H.
Smid, I.Smid).

Regenwulp(Numeniusphaeopus)
LEUSDEN: 4-IV-1984, 1 ex. overvliegendrichting Noordnoordoostboven
het tennisparkaan de Vallei laan, 19.15 uur; 158x461 (T.Slagboom);
5-IV-1984, 1 ex. overvliegendrichting Noordnoordoostaan zuidzijde van
de bebouwdekom, 19.45 uur; 158x460 (T.Slagboom).

Wulp(Numeniusarquata)
EEMNES: 28-X-1984, 210 ex. Maatpolder west bij het reservaat:149-150x
473-475 (T.Slagboom).
NIJKERK: 3 11-1985, 52 ex. Polder Arkemheen, tussengemaal en SBB
reservaat;32-14 (G.M.v.Laar, V.v.Laar).

Groenpootruiter(Tringanebularia)
LEUSDEN: 20-VIII-9184, 1 ex. overvliegendSchoolsteegbosjes,rond zon-
opgang; 158x459 (T.Slagboom).

Witgatje(Tringa ochropus)
NIJKERK: 24-IV-1984,l ex. langs Fliersteeg; 159.8x469.7(T.Slagboom):
4-XI-1984, 1 ex. nabij de zuiveringsinstallatielangs de Arkervaart;
160.8x471.8 ; 12-1-1985, 1 ex. langs de Berencamperweg,Putter Polder:
161.5x472.5(T.Slagboom).

Oeverloper(Actiteshypoleucos)
NIJKERK: 29-VIII-1984, 2 ex. Polder Arkemheen; 156-161x471-474(T.Slag-
boom).

Kleine mantelmeeuw(Larusfuscus)
NIJKERK: 7-XI-1984, 2 ex. (adult) rondvliegend bij de haveningangvan
Nijkerk; 160.5x474.4(H.Gartner, T.Slagboom).

Dwergmeeuw(Larusminutus)
NIJKERK: 29-IV-1984, 1 ex. (adult) Nijkerkernauw; 158x474 (W.Knol,
J.Muilwijk, T.Slagboom).

Zwarte stern(Chlidoniasniger)
NIJKERK: 24-IV-1984, 9 ex. Nijkerkernauw, nabij Wielse Sluis; 158x
473-474 (T.Slagboom); 29-IV-1984, enkele 10-tallen, Nijkerkernauw;
156-160x473-474(W.Knol, J.Muilwijk, T.Slagboom).

Holenduif(Columbaoenas)
NIJKERK: 29-VIII-1984, 3 ex. overvliegendrichting Zuid, Polder Arkem-
heen; 156-161x471-474(T.Slagboom).

Tortelduif(Streptopeliaturtur)
AMERSFOORT: 23-VII-1984, 2 ex. bosjesbij De Stuw, uitmonding Vallei-
kanal in de EEm; 154.3x464.1 (V.v.Laar).
NIJKERK: 29-VIII-1984, 7 ex. overvliegendrichting Zuid, Polder Arkem-
heen; 156-167x471-474'(T.Slagboom).

Koekoek(Cuculuscanorus)
LEUSDEN: 21-IV-1984, 1 ex. roependSchoolsteegbosjes,eerstewaarne-
ming; 158x459 (T.Slagboom).
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Steenuil(Athenenoctua)
LEUSDEN: 9-111-1984, 1 ex. langs de Horsterweg, nabij de liniedijk:
157.3x461.6(T.Slagboom); 30-111-1984, 1 ex. in omgeving tennishal,
157.1x461.2(T.Slagboom).
AMERSFOORT: 30-VIII-1984, 1 ex. vloog over de Oude Lageweg, 21.00 uur:
157.5x464.3(L.Boon): 9-111-1985, 1 ex. aan de Slaagseweg;151x466
(I.Smid, H.Smid); 10-111-1985, 1 ex. Langs CoelhorsterwegPolder Zeldert
153x466 ; 10-111-1985, 1 ex langs de Hogerhorsterweg,Polder Zeldert;
151x466 ; 10-111-1985, 1 ex. langs Schothorsterlaan,Hoogland:155x465
(I.Smid, H.Smid).
LEUSDEN: 24-V-1984, 1 ex. op lantaarnpaal angs Hamersveldseweg;
157.5x454.6(T.Slagboom).

Bosuil(Strix aluco)
LEUSDEN: 13-111-1984, 1 ex. ｓ ｣ ｨ ｯ ｯ ｬ ｳ ｴ ･ ･ ｧ ｢ ｯ ｾ ｪ ･ ｳ ［ 158x459 (T.Slagboom).
WOUDENBERG: 24-V-19843 ex. 1mannetjeen 1 wijfje in ｮ ｯ ｯ ｲ ､ ｾ ｬ ｩ ｪ ｫ deel,
1 wijfje in zuidelijk deel De Boom; 157x456 (T.Slagboom).
AMERSFOORT: 14-XI-1984, 1 ex. roepend en ｾ｡｡ｲｧ･ｮｯｭ･ｮ op 't Zand,
binnenstadAmersfoort; 155.9x463.3(J.Schqutrop):14-111-1985, 1 ex.
Schothorsterbos,Hooglang; 154x465 (H.smil)'

Gierzwaluw(Apusapus)
NIJKERK: 29-IV-1984, 10-tallen Nijkerkern uw; 156-160x473-474
(W.Knol, J.Muilwijk, T.Slagboom).

lJsvogel(Alcedoatthis)
AMERSFOORT: januari 1984, 1 ex. langs Tre vogelweg en waterwingebied
Liendert: 156x464 (wrn.Dhr.Berends):10-X!-1984, 1 ex Zuidsingel ter
hoogte van de Korte Gracht, binnenstadAm rsfoort; 155x462 (Z.Bruijn);
26-XI-1984, 1 ex. Koopersingel bij brug S genlaan; 155.5x464.9
(J.L.Spier).
EEMNES: 13-XII-1984, 2 ex. EemnesserVaartbij de oude haven van Eemnes:
146.7x473.6(T.Slagboom).
NIJKERK: 27-XII-1984, 1 ex. Gemaal Arkemheen: 158.4x473.6(J.L.Spier).
AMERSFOORT: 1-1-1985, 1 ex. Koopersingel,!bij brug Kattenbroekerweg
wijk Schothorst: 154.6x464.7(V.v.Laar,med.).

Kleine bonte specht(Dendrocoposminor)
AMERSFOORT: 17-V-1984, 1 ex. aanvliegendran kruispunt nabij Elizabeth
ziekenhuis in richting van Randenbroekerbos,met voer: 155.9x462.2
CT.Slagboom). I
LEUSDEN: 15-XI-1984, 1 ex. overvliegend ｲ ｾ ｣ ｨ ｴ ｩ ｮ ｧ Noord, langs zuidrand
bebouwdekom;158x459 (T.Slagboom).
HILVERSUM: 24-111-1985, 1 ex. langs UtrechtseStraatweg: 140x467
(I.Smid, H.Smid).

bebouwdekom: 158x459zuidzijdb

I
omgeving tenni park aan de Valleilaan;

ex. boven

Boompieper(Anthustrivialis)
LEUSDEN: 17-IX-1984, 1 ex.
158.5x461.4(T.Slagboom).

Boerenzwaluw(Hirundorustica)
LEUSDEN: 29-IV-1984, 1
(T.Slagboom).

Waterpieper(Anthusspinoletta)
BUNSCHOTEN: 28-X-1984, 1 ex. overvliegen richting Zuidzuidwest,
Veenestraat:153.7x470.8(T.Slagboom).
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Gele kwikstaart(Motacilla flava)
NIJKERK: 29-VIII-1984, 5 ex. totaal uit Polder Arkemheen: 156-161x
471-474 (T.Slagboom).
AMERSFOORT: 18-IX-1984, 1 ex. op mestvaaltaan de Hoog en Wellerlaan,
Hooglanderveen:157.7x466.5(K.v.Wegen).

Witte kwikstaart(Motacillaalba)
BARNEVELD: 14-IV-1984, ca. 60 ex. overvliegend richting Noordwest,
boven industrieterrein,tussen20.00 en 21.00 uur; 169x464 (T.Slagboom).
NIJKERK: 29-VIII-1984, 40 ex. totaal Poder Arkemheen; 156-161x471-474
(T .Slagboom).
AMERSFOORT: 9-111-1985, Zandput, Polder Zeldert: 151x469 (H.Smid).

Nachtegaal(Lusciniamegarhynchos)
LEUSDEN: 24-IV-1984, 1 ex. zingend Princenhofparklangs Zwarte Weg
om 4.30 uur: 157.6x461.3(T.Slagboom); 24-V-1984, 1 ex. zingend langs
de Ponspoorlijn; 157.3x458.2(T.Slagboom).

Zwarte roodstaart(Phoenicurusochruros)
LEUSDEN: 10-IV-1984, 1 ex. zingend aan zuidzijde van de bebouwdekom:
158.4x459.7(T.Slagboom).
AMERSFOORT: 9-X-1984, 1 ex. onvolledige zang op schoorsteenvan woningen
SchothorstNoordwest: 154x465 (V.v.Laar).

Paapje(Saxicolarubetra)
NIJKERK: 29-VIII-1984, 1 ex. totaal Polder Arkemheen: 156-161x471-474
(T. Slagboom).

Tapuit(Oenantheoenanthe)
NIJKERK: 29/VIII-1984, 11 ex. totaal Polder Arkemheen; 156-161x471-474
(T. Slagboom).
AMERSFOORT: 8-IX-1984, 1 ex. Zandput Polder Zeldert; 151.2x469.4
(J.L.Spier).

Bosrietzanger(Acrocephaluspalustris)
WOUDENBERG: 24-V-1984, 1 ex. zingend aan de zuidrand van Landgoedde
Boom: 157.3x456.2(T.Slagboom).
LEUSDEN: 25-V-1984, 2 ex. zingend omgeving tennisparkaan de Valleilaan:
158x461 (T.Slagboom).

Staartmees(Aegithaloscaudatus)
LEUSDEN: 1984, 1 broedgevalin conifeer(solitair) , aanplant langs
tennisbaanaan Valleilaan; 158.5x461.4(T.Slagboom).

Wielewaal(Oriolusoriolus)
LEUSDEN: 1984, 1 mogelijk broedgeval, zuidrand van de bebouwdekom;
158.4x459.7(T.Slagboom).
AMERSFOORT: 4-VI-1985, 1 ex.zingend, Schothorsterbos,LandgoedSchot-
horst: 155x465 (V.v.Laar, D.v.Tol, L.Boon).

Kraai(Corvus corone)
LAREN: 24-111-1985, 1 ex. half albino, langs Nieuweweg: 143x474 (I.
Smid, H.Smid).
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Putter(Cardueliscarduelis)
LEUSDEN: 26-XI-1984, 10 ex. overvliegend ichting Zuidwest, aan het
Valleikanaal; 158x461 (T.Slagboom).
NIJKERK: 3-11-1985, 2 ex.(mannetjeen wij je) Polder Arkemheen, aan
de dijk bij de Wielse Sluis: 158.5x473.8(G.M.v.Laar, V.v.Laar).

Sijs(Carduelisspinus)
NIJKERK: 29-IV-1984, 1 ex. verkeersslachtpffer,langs het fietspad
van de provinciale weg Nijkerk-Hoevelaken; 159.8x467.7(W.Knol,
T. Slagboom).

Kneu(Cardueliscannabina)
------ NIJKERK: 19-VIII-1984, 28 ex. totaal ｐ ｯ ｬ ､ ｾ ｲ Arkemheen: 156-161x471-474

(T •Slagboom).

Appelvink(Coccothraustescoccothraustes)
AMERSFOORT: S-XII-1984, onbekendaantal ｯ ｾ ｧ ･ ｶ ｩ ｮ ｧ s.g.De Amerij, Parel-
hoenstrrat,Liendert: 155.7x464.2(J.L.Spier).

IJsgors(Calcariuslapponicus) I
BAARN: 16-1-1985, 1 ex(wijfje) Polder ZeI ert, in groepje met 8 veld-
leeuwerikken: 150.9x469.5(T. Slagboom, G. isscher).

Geelgors(Emeberizacitrinella)
LEUSDEN: 4-1-1985, 1 ex. ca. 300 m. ten uiden van de Rode Brug; 157.1x
457.1 (W.Knol).

Rietgors(Emberizaschoenielus)
NIJKERK: 29-VIII-1984, 7 ex. totaal Pold r Aremheen: 156-161x471-474
(T .Slagboom).
BLARICUM: 13-XII-1984, 2ex. ten Oosten v n de StichtseBrug; 148-149x
478 (T. Slagboom). '

--
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