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Dicht tegen de oostelijke uitloper van de 
Randstad ligt het noordelijk deel van de 
Gelderse Vallei. Het gebied is landschappe
lijk nog gaaf: de stedelijke uitbreiding is 
beperkt gebleven tot de bestaande kleine 
marktdorpen als Barneveld en Nijkerk. Al
leen in het noordelijke kleiweidelandschap is 
een nieuwe snelweg aangelegd. Elders heeft 
het wegenpatroon in 50 jaar nauwelijks wij
zigingen ondergaan. Slechts het wegdek is 
soms veranderd: zandwegen werden verhard 
en klinkerwegen geasfalteerd. 
Het is een zeer gevarieerd gebied, waarin 
behalve bossen, weiden en akkers nog half-
natuurlijke landschappen als heiden en 
schraallanden voorkomen, die in Nederland 
thans zeldzaam zijn. Het gebied heeft gelei
delijke overgangen van hoge droge gronden 
op de stuwwallen naar lage vochtige gronden 
in de Vallei. Voorts vindt men in de Vallei 
veel microreliëf en waterstuwingen door de 
dekzandruggen. Daarnaast is er in het noor
delijk deel een contactzone met de klei- en 
veenlandschappen van de IJsselmeerkust. 
Ongetwijfeld zal het landschap in de naaste 
toekomst onder planologische druk van de 
zich uitbreidende Randstad komen te staan. 
Weliswaar valt er gelukkig niet direct te 
vrezen voor een grote uitbreiding van het 
bewoonde oppervlak, maar wel zijn er we
gen door het gebied geprojecteerd (o.a. 1, p. 
138). Het zou zeer te betreuren zijn, als in 
dit nog zo gave gebied oecologisch waarde
volle landschappen verloren zouden gaan 
door wegenaanleg of door cultuurtechnische 
ingrepen. 

Daarom zijn wij begonnen met een avifau-
nistische inventarisatie van het noordelijk 
deel van de Gelderse Vallei. Daar het 

Utrechtse deel al geïnventariseerd is (2), stel
den wij ons tot taak zoveel als mogelijk 
nauwkeurige tellingen te verrichten in het 
gebied dat ligt tussen de Laakse Duiker, 
Hoevelaken, Barneveld en Putten (fig. 1). 
De vraag rees welke methode hiervoor ge
bruikt zou moeten worden. Voor zover ons 
bekend zijn er nog niet eerder systematische 
vogeltellingen in het door ons te inventarise
ren gebied verricht. Aansluiting bij littera
tuur die betrekking heeft op inventarisaties 
elders in Nederland is nauwelijks mogelijk. 
De vroege Avifauna's voor heel Nederland, 
zoals die van Schlegel (3) en van Snouckaert 
van Schauburg (4), benevens de latere, zoals 
o.a. die van Haverschmidt (6), gebruiken 
termen als: zeer algemeen, zeldzaam, e.d. 
zonder ze nader te omschrijven, laat staan 
ze te verantwoorden. De laatste Avifauna 
van Nederland (7) geeft wel een getalsmatige 
benadering voor de termen „zeer schaars", 
„talrijk", enz. De aldus globaal aangegeven 
aantallen broedparen per soort berusten ech
ter ook weer op schattingen en het is merk
waardig dat deze niet verantwoord worden 
in genoemde publikatie. Ook Avifauna's van 
kleine gebieden, zoals die van Snouckaert 
van Schauburg voor Doorn (5) en Van Pelt 
Lechner voor Wageningen (8) geven geen 
getallen voor de mate van voorkomen van 
de vogels. De Avifauna van de Nederlandse 
provincie Limburg van Hens (9) is de eerste 
van een zich nog uitbreidende reeks van 
inventarisaties van grotere Nederlandse ge
bieden. Deze wordt gevolgd door de Avi
fauna van Noord-Brabant (10), Broedvogels 
van Noord-Holland-Noord ( I I ) en de Avi
fauna van Midden-Nederland (2). 
De Avifauna's voor Limburg en Brabant be-
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rusten niet op systematische tellingen van 
het gehele gebied, noch geven zij dichtheden 
voor de soorten. De zeer recente Avifauna 
voor Noord-Holland-Noord geeft wel aantal
len voor de meeste soorten, waarbij soms 
conclusies, over voor- of achteruitgang ge
trokken worden, doch de gevonden hoeveel
heden worden nog niet op de oppervlakten 
betrokken. 
Voor het eerst is op grote schaal de dicht
heid bepaald in de zojuist verschenen Avi
fauna van Midden-Nederland (2). Daartoe 
werd het gehele te inventariseren gebied ver
deeld in telgebieden in grootte variërend van 
17 tot 4664 ha. De gevonden broedparen 
per soort zijn per telgebied omgerekend tot 
een dichtheid per 100 ha en zo op een 
kaart ingetekend. 
De methode van De Vries (12), het tellen 
van 10-ha-bloktranssecten, heeft een ander 
doel, nl. het onderzoek van de landschaps
binding van vogels en is voor ons onderzoek 
niet bruikbaar. Wij hebben gekozen voor 
een opzet als die van de Avifauna van Mid
den-Nederland, echter met dien verstande 
dat wij telvakken van 100 ha nemen. 
Voortbouwend op wat floristen al sinds 1902 
doen (13) hebben wij een zodanige begren
zing voor 100 ha genomen dat de vierkanten 
op de topografische kaart schaal 1 : 25.000, 
gevormd door de coördinaten, de telhokken 
vormen. De resultaten verkregen uit tellingen 
in deze hokken maken een directe vergelij
king van dichtheden mogelijk. De hokken 
zijn na verloop van tijd steeds gemakkelijk 
terug te vinden, teneinde opnieuw geteld te 
kunnen worden om eventuele veranderingen 
in de broedvogelbevolking te registreren. 
Deze „kwadraatmethode" lijkt ons zelfs ge
schikt om op heel Nederland te worden toe
gepast. Indien dit echter mocht gebeuren 
lijkt het noodzakelijk de manier van tellen 
te uniformeren. 
Zodra er een relevant aantal hokken is ge-
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Fig. 1. Overzichtskaartje van het onderzochte 
gebied. De telvakken zijn gearceerd aange
geven. 

inventariseerd kan men door vergelijking 
een inzicht krijgen in de gemiddelde soor
tenrijkdom per 100 ha. De getallen geven 
dan een gemakkelijker te interpreteren be
nadering van het ornithologische milieu dan 
tot nu toe mogelijk was. Door namelijk bij 
de interpretatie uit te gaan van gegevens, 
verkregen uit tellingen van gebieden met een 
verschillende oppervlakte voert men een on
gewenste variabele in, zoals reeds gebleken 
is bij de verwerking van de telgegevens voor 
de Avifauna van Midden-Nederland (2). 
Wij hebben in 1971 acht hokken van elk 
100 ha geteld in het noordelijk deel van de 
Gelderse Vallei. Daarbij is geen gebruik ge
maakt van proefvlakken of proefstroken, zo
dat in de betreffende hokken elke boswal, 
elke akker, elke boerderij, kortom alles op 
broedvogels is geïnventariseerd. In hoofd
zaak is dit gebeurd door zingende mannetjes 
te tellen. Ook is er gebruik gemaakt van vi
suele waarnemingen. 

Van ons vieren heeft Berendse een methode 
gevolgd die als een modificatie van de me
thode Tinbergen (in 14) beschouwd kan 
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worden. Hij heeft één vak van 100 ha on
geveer in tweeën gedeeld en toen elk van 
deze delen drie maal geteld (tijdens de vroe
ge ochtendzang, overdag en tot in de late 
avond). Daarnaast bracht hij van januari tot 
juli ongeveer 12 bezoeken aan het terrein. 
De Graaff telde op min of meer overeen
komstige wijze één hok. 

Tabel 1. Overzicht van aantallen vastgestelde ter
ritoria in 7 telvakken. Opgenomen zijn alle soorten 
die in deze 7 vakken ten hoogste in 1 hok ont
breken. 

Telvak 
Soorten (in paren) 
Wilde eend 
Waterhoen 
Kievit 
Houtduif 
Tortelduif 
Turkse tortel 
Koekoek 
Grote bonte spechl 
Groene specht 
Boerenzwaluw 
Witte kwikstaart 
Winterkoning 
Heggemus 
Grote lijster 
Zanglijster 
Merel 
Gekraagde 

roodstaart 
Rood borst 
Zwartkopje 
Tuinfluiter 
Fitis 
Tjiftjaf 
Koolmees 
Pimpelmees 
Matkop 
Staartmees 
Boomkruiper 
Geelgors 
Kneu 
Goudvink 
Vink 
Huismus 
Ringmus 
Spreeuw 
Ekster 
Vlaamse gaai 

I 

— 
— 
10 
13 
12 

5 
1 
2 
2 

11 
4 

23 
7 
5 

14 
32 

1 
20 

9 
21 
44 

8 
15 
6 
2 
4 
3 
2 
4 
1 

29 
41 

— 
38 

1 
1 

II 

20 
6 

12 
13 
3 
1 

— 
1? 
1 
3 
I 
4 
1 
5 
2 

18 

2 
6 
I 

— 
52 

— 
7 
5 
6 
1 
1 
7 

— 
— 
15 
5 
9 

10 
1 
2 

IV 

10 
3 
3 

14 
21 

2 
2 
3 
I 
3 
3 

19 
2 
5 

30 
38 

2 
25 
II 
25 
58 
16 
13 
7 
7 
4 
4 
7 
2 
4 

21 
28 

4 
32 

1 
4 

V 

10 
4 

12 
13 
10 
2 
1 

— 
— 
14 
6 

15 
10 
5 
7 

23 

4 
9 
7 
8 

46 
11 
11 

3 
7 
1 
1 
4 
2 
1 

12 
49 

4 
43 

3 
2 

VI 

9 
1 
4 

15 
8 
6 
1 
I 
2 
8 
6 

15 
5 
6 

12 
29 

2 
10 
— 
12 
32 

9 
17 

7 
6 
4 
2 
2 
3 
2 

13 
36 

3 
34 

1 
5 

VII VII 

4 
3 
2 

12 
4 
3 
1 
3 
2 
4 
2 

14 
4 
2 

12 
10 

3 
11 
6 
6 

16 
I I 
10 

5 
2 
2 
5 
2 
2 
I 
7 

12 
15 
28 

2 
4 

7 
I 
5 

22 
7 
2 
I 
1 
2 
2 
1 
7 
3 
5 
6 

28 

— 
18 
2 
9 

101 
9 

10 
4 
6 
1 
1 
5 
2 
3 

17 
15 

1 
11 
— 

5 

Loode en Dirkse voerden een minder ar
beidsintensieve telling uit. Zij hebben elk 
hok van zonsopgang af gedurende 4 tot 8 
uur helemaal geteld. Deze telling is per hok 
tweemaal uitgevoerd: één keer in het begin 
van het seizoen en één keer in mei. In elk 
hok werd 9 tot 17 uur tellend doorgebracht. 
Alleen Arkemheen, een zeer vlak weidege
bied, werd éénmaal geteld. 
Beide telmethoden hebben voor- en nadelen 
en het hangt van de probleemstelling af wel
ke men zal verkiezen. De methode van Be
rendse en De Graaff is nauwkeuriger, maar 
eist zoveel tijd dat per seizoen door één per
soon slechts één vak geïnventariseerd kan 
worden (indien men in zijn vrije tijd werkt). 
Als men nauwkeurig over een aantal jaren 
de fluctuaties van de aantallen broedvogels 
wil vastleggen, is een zo nauwkeurig moge
lijke telling uiteraard een primaire eis. 
De methode van Loode en Dirkse geeft de 
mogelijkheid per broedseizoen meer vakken 
te tellen, maar verliest daardoor aan nauw
keurigheid. 

De systematische fouten die men met de 
methode van Loode en Dirkse gepaard zal 
zien gaan, vinden hun bron daarin dat de 
verschillende delen van een hok op verschil
lende tijden van de dag bezocht worden. Dit 
maakt dat vooral vroege zangers die overdag 
weinig actief zijn onnauwkeurig geteld wor
den. Door trucjes echter kan men sommige 
vogels verlokken ook overdag wat te zingen. 
De Kleine karekiet bijvoorbeeld is door in 
de handen te klappen even op zang te krij
gen. Uiteraard laten uilen zich op deze ma
nier niet opsporen. Deze vogels eisen bij
zondere aandacht. 

De kans op fouten die hun oorsprong vinden 
in toevallig ongunstige weersomstandigheden 
speelt een grotere rol bij de methode van 
Loode en Dirkse dan bij die van Berendse 
en De Graaff. Zo heeft Berendse in het hok 
Ahof, door Loode en Dirkse geteld, Wiele-
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walen vastgesteld die tijdens de telling niet 
opgemerkt werden (zij zijn wel in de lijst 
opgenomen). 
Dat de verschillen tussen de resultaten van 
Loode en Dirkse en van Berendse en De 
Graaff, zoals die zich in tabel 1 manifeste
ren, acceptabel lijken, zou verklaard kunnen 
worden doordat Loode en Dirkse altijd ge
zamenlijk telden. Een gezamenlijk uitgevoer
de telling geeft meer mogelijkheden tot vi
suele waarnemingen. Bovendien is ons ge
bleken dat het voor één persoon erg moeilijk 
is om tegelijkertijd de coördinaat in het veld 
te volgen en de waarnemingen op te tekenen. 
De telvakken zijn in de eerste plaats geko
zen in de gave gebieden die liggen in de 
gradiëntmilieus, zoals die staan aangegeven 
in de Tweede Nota over de ruimtelijke or
dening (1, p. 108-109). 
Daarnaast zijn vakken gekozen in eenvor
mige gebieden als heiden en weiden (cf. 1, 
I.e.). 

Nu volgt een korte beschrijving van de af
zonderlijke telvakken. We hebben daarbij 
getracht een korte landschappelijke karak
teristiek te geven. Achter de naam van elk 
telvak hebben wij tussen haakjes het num
mer van het kaartblad van de topografische 
kaart 1:25.000 (bv. 32E) met de coördina
ten van het zuidwestelijke hoekpunt (bv. 
166/466) vermeld. 
De broedvogelsoorten die in alle of vrijwel 
alle telvakken voorkomen, zijn samengevat 
in de tabel. Bij de beschrijving der afzon
derlijke telvakken worden dan nog de daarin 
aangetroffen soorten genoemd die niet in de 
tabel zijn opgenomen. Een uitzondering is 
daarbij gemaakt voor het vak Arkemheen, 
waarvan alle soorten in de beschrijving wor
den genoemd. 

1. Ahof (32E, 166/466). Totaal 49 broed
vogels. Geteld door Loode en Dirkse. 
Dit telvak is een oud cultuurlandschap, ver
want aan dat in „Rozendaal". Het terrein 

vertoont veel reliëf. Er is een ingewikkeld 
wegenpatroon. 
Akkers beslaan ongeveer 20% van de totale 
oppervlakte. Ongeveer 30% is grasland. Op 
de akkers en de graslanden vonden we terri
toria van Tureluur (2 p.), Scholekster (2 p.), 
Watersnip (2 p.). Grutto (4 p.) en Veldleeu-
werik (1 p.). Enige hectaren hoog bouwland 
zijn in gebruik als fokplaats voor consump
tie-eenden. De houtwallen bieden nestgele-
genheid aan o.a. Bosrietzanger (1 p.), Spot
vogel (14 p.), Grasmus (5 p.). Grauwe vlie
genvanger (7 p.) en Groenling (2 p.). 
De 25% bos, naaldhout, eikenstrubben en 
hoog opgaand eikenbos herbergden o.a. Wie-
lewaal (3 p.). Torenvalk (1 p.), Goudhaantje 
(2 p.), Kuifmees (1 p.) en Kauwtje (1 p.). 
Zie verder tabel 1. 

IL Appelse Heide (32E, 157/472). Totaal 
47 broedvogelsoorten. Geteld door Loode 
en Dirkse. 
Deze teleenheid beslaat een deel van de res
tanten vochtige en natte heiden tussen Voort-
huizen en Nijkerk. Ongeveer 50% van de 
getelde oppervlakte bestaat uit natte tot dro
ge heide met enkele vennen. Hier broedden 
o.a. Wulp (4 p.), Grutto (5 p.), Wintertaling 
(9 p.), Rietgors (1 p.). Meerkoet (3 p.) en 
Slobeend (4 p.). 
Circa een zesde gedeelte van de 100 ha 
wordt ingenomen door grasland. Daar vin
den de broeders van de heiden een gelief
koosd voedselterrein. Het is onzeker of de 
Scholekster als broedvogel van het grasland 
beschouwd kan worden, er werden slechts 2 
exemplaren op verschillende plaatsen waar
genomen. 
Om en nabij 30% bestaat uit naaldhout-
opstanden en vliegdennen. In deze delen 
stelden wij territoria vast van Torenvalk (1 
p.). Boomvalk (1 p.), Glanskopmees (2 p.), 
Boompieper (4 p.), Goudhaantje (4 p.), 
Zwarte mees (3 p.) en Kuifmees (3 p.). De 
Boomvalk had een horst buiten het telvak, 
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evenals waarschijnlijk de Torenvalk. De 
vondst van uileballen deed ons het broeden 
van Ransuilen vermoeden. Zwarte kraaien 
broedden waarschijnlijk in 2 paren in het 
gebied. De enige boerderij in het vak is om
geven door opgaand eikengeboomte. Hier 
broedden o.a. Kauwtjes (5 p.). 
Enkele houtwallen verrasten ons met 3 terri
toria van de Groenling. De overige soorten 
die wij in dit vak als broedvogel aantroffen, 
zijn weer vermeld in de tabel. 

ül . Arkemheen (32B, 157/472). Totaal 13 
broedvogelsoorten. Geteld door Loode en 
Dirkse. 
Dit telvak ligt geheel in een vlak, boomloos 
poldergebied langs het Eemmeer. De sloten 
zijn 0,5 tot 10 meter breed. Een klein ge
deelte is hooiland, de rest wordt beweid. In 
tegenstelling tot de Bikkerspolder en de Oos
terpolder is Arkemheen niet recent ruilver-
kaveld. De enige weg die door het telvak 
loopt is pas sinds enkele jaren geasfalteerd. 
Van de volgende soorten zijn door ons de 
tussen haakjes vermelde aantallen geteld: 
Wilde eend (10 p.), Zomertaling (5 p.), Slob
eend (11 p.), Waterhoen (I p.). Scholekster 
(5 p.), Kievit (13 p.). Watersnip (9 p.), 
Grutto (87 p.). Tureluur (21 p.). Kemphaan 
(416 6, 16 9 9), Veldleeuwerik (26 p.), 
Graspieper (14 p.). Gele kwikstaart (9 p.). 

IV. Erica (32E en G, 165/462). Totaal 60 
broedvogelsoorten. Geteld door F. Berendse. 
Dit vak wordt door een weg in twee delen 
gesplitst. Het noordelijk deel bestaat uit een 
vochtig heideveld dat door naaldbos omge
ven is. In dit deel troffen wij o.a.: Kuifmees 
(1 p.). Goudhaantje (2 p.). Zwarte mees (1 
p.), Boompieper (in het hele vak 5 p.), Rans
uil (I p.) en Fluiter (1 p.). In en bij een 
rietmoerasje werden Rietgors (1 p.), Wa
tersnip (I p.) en Wintertaling (I a 2 p.) 
waargenomen. Ten zuiden van de weg ligt 
een afwisselend landschap. De bodem ver

toont veel reliëf. Naast een dekzandrug ligt 
het dal van een meanderend beekje. De dek
zandrug is grotendeels met naaldhout be
plant. In een beukenbos werden o.a. Holen
duif (2 p.). Zwarte specht (1 p.) en Kauwtje 
(3 p.) vastgesteld. 
Het beekdal wordt voor een deel door voch
tig bos ingenomen. In deze omgeving kwa
men o.a. Ijsvogel (1 p.). Nachtegaal (1 p.?), 
Spotvogel (totaal 5 p.), Braamsluiper (1 p.) 
en Wielewaal (1 p.) voor. De resterende op
pervlakte is weiland met o.a. 1 paar Schol
eksters. In het vak komen langs de genoem
de weg een viertal bewoonde boerderijcom
plexen voor met o.a. Huiszwaluw (4 p.), 
Grauwe vliegenvanger (4 p.) en Groenling 
(2 p.). 

Verder moeten nog genoemd worden: Sper
wer (1 p.), Torenvalk (1 p.), Bosuil (2 p.) 
en Zwarte kraai (I p.), benevens uiteraard 
die, welke in de tabel zijn opgenomen. 

V. Koperweg (32E, 163/466). Totaal 46 
broedvogelsoorten. Geteld door Loode en 
Dirkse. 
De bijzonderheid van dit vak ligt daarin, dat 
er zowel vochtige heiden met berkenbossen 
als rietmoerasjes met elzenbosjes in liggen. 
Ongeveer 10% van de oppervlakte bestaat 
uit vochtige heide met een enkel metatroof 
ven. Wintertaling (4 p.), Slobeend (3 p.) en 
Watersnip (7 p.) werden hier als broedvogel 
geteld. In de bijbehorende berken- en wil
genbosjes troffen wij Boompieper (I p.) en 
Kuifmees (I p.), terwijl Bosrietzanger (10 
p.). Spotvogel (10 p.). Grasmus (8 p.) en 
Wielewaal (1 p.) in elzen-essenhout op de 
wat rijkere gronden huisden. Het totale bos-
areaal beslaat ongeveer 20% van de opper
vlakte. In de rietmoerasjes, die verspreid 
door het landschap liggen en ca. 5% be
slaan, hoorden we Kleine karekiet (8 p.) en 
Rietgors (3 p.). De graslanden ( + 50%) 
vonden wij o.a. bewoond door Grutto (4 p.) 
en Veldleeuwerik (2 p.). 
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Aan de oostrand van het vak registreerden 
wij een Tapuit. Dit is echter geen zeker 
broedgeval. 

VI. Rozendaal (32E, 167/470). Totaal 54 
broedvogelsoorten. Geteld door Loode en 
Dirkse. 
Kenmerkend voor dit vierkant is het voor
komen van enige OZO-WNW strekkende 
dekzandruggen, afgewisseld met vlakke laag
gelegen gronden. 
De laatstgenoemde delen liggen grotendeels 
in gras met als hier te vermelden broedvo
gels: Scholekster (I p.), Grutto (1 p.) en 
Veldleeuwerik (3 p.). 
Jong bos vormt ongeveer een vierde deel 
van de oppervlakte, vooral, maar niet uit
sluitend, voorkomend op de lage gronden. 
Bovendien worden sommige percelen cul-
tuurland begrensd door houtwallen. In deze 
door bomen en struiken gekenmerkte milieus 
werden o.a. vastgesteld: Wielewaal (1 p.), 
Braamsluiper (1 p.), Spotvogel (2 p.). Gras
mus (8 p.) en Geelgors (1 p.). 
Een klein hoekje van dit telvak bestaat uit 
vochtige heide met houtopslag. Hierin werd 
o.a. het enige paar Boompiepers geteld. De 
boerderijen zijn gegroepeerd in drie com
plexen. Er werden o.a. Grauwe vliegenvan
gers (4 p.) waargenomen. Bij één boerderij 
komen wat oudere Beuken voor met 2 paar 
Kauwtjes. 
Een klein perceel naaldhoutaanplant geeft 
o.a, nestgelegenheid aan Goudhaantje (9 p.) 
en Kuifmees (1 p.). 
In het vak werden verder nog waargenomen: 
Buizerd (1 horst buiten het telvak), Toren
valk (1 p.) en Zwarte kraai (1 p.), benevens 
de in de tabel genoemde soorten. 

VII, Scliaffelaarse Bos (32E en G, 169/ 
461,8). Totaal 59 broedvogelsoorten. Geteld 
door De Graaff. 
Het landgoed „de Schaffelaar" is een oud 
parkbos met zeer gevarieerde begroeiing. 
Dank zij 300-jaar-oude Beuken en ander 

oud geboomte komen er Holenduif (2 p.), 
Kauw (26 p.), Zwarte specht (1 p.) en zelfs 
Kleine bonte specht (2 p.) voor. 
Andere holenbroeders profiteren van de nest
kasten die er sinds 1963 in 50 exemplaren 
zijn opgehangen. De Bonte vliegenvanger 
broedde er voor het eerst in 1964. Er was 
toen 1 paar aanwezig. Nu broedt de soort 
er in 6 paren. Ook de Glanskopmees (1 p.) 
en de Boomklever (4 p.) profiteren van de 
nestkasten en de oude bomen. Waar in het 
beukenbos wat ondergroei is, komt de Flui
ter voor (2 p.). 
In en langs percelen ondoordringbaar kreu
pelhout voelen soorten als Grasmus (3 p.) 
en Nachtegaal (I p.) zich thuis. Spotvogel 
(3 p.), Braamsluiper (1 p.) en Grauwe vlie
genvanger (2 p.) werden aangetroffen waar 
perceeltjes grasland afwisselen met bosran
den en heggen. De combinatie van hoog ge
boomte en kleine waterpartijen is aantrek
kelijk voor de Wielewaal (1 p.) en de Bos
uil (1 p.). 
De Knobbelzwaan bewoont in half wilde 
staat de bosvijvers. 
Delen van het landgoed dragen naaldhout 
met o.a. soorten als Kuifmees (2 p.). Zwarte 
mees (2 p.) en Goudhaantje (5 p.). 
Ongeveer 2 ha is begroeid met heide en 
vliegdennen. 
Tot slot noemen wij nog als broedvogel: 
Groenling (2 p.), Zwarte kraai (1 p.), Huis
zwaluw (1 p.) en Veldleeuwerik (I p.). Zie 
voorts de tabel. 

VIII. Veldlinizen (32E, 165/470). Totaal 
48 broedvogelsoorten. Geteld door Loode 
en Dirkse. 
Dit vak maakt deel uit van de voormalige 
Kruishaarse Heide. Nog de helft ongeveer 
van de geïnventariseerde 100 ha is vochtige 
heide met vliegdennen. 
Behalve de in de tabel vermelde soorten 
broedden hier: Bergeend (1-2 p.; pulli waar
genomen), Wulp (1 p.), Boompieper (11 p.) 
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en afgaande op de vondst van verse braak-
ballen 1 paar Ransuilen. Ongeveer een vier
de deel is weiland met o.a. Tureluur (1 p.) 
en Scholekster (1 p.). 
Langs één van de drie hoge akkers zaten in 
een zandige wal 2 paar Tapuiten en in nabij
gelegen struikgewas 1 paar Grasmussen. 
Er komen slechts twee boerderijen voor in 
dit vak. Daar werden Grauwe vliegenvanger 
(I p.) en Huiszwaluw (1 p.) vastgesteld. 
Ruim een achtste deel van het vak bestaat 
uit dennenaanplant. Waargenomen werden 
verder nog Buizerd (I p.). Torenvalk (I p.) 
en Zwarte kraai (2 p.). 

Tot slot enkele opmerkingen over enige soor
ten. Het is opvallend dat de Koekoek, met 
uitzondering van de Appelse Heide en Ar
kemheen, in alle vakken voorkwam in I a 
2 paar per 100 ha. Zo ook valt het voor de 
Grote lijster op, dat, weer met uitzondering 
van Arkemheen, per 100 ha 5 a 6 paar 
werden aangetroffen, behalve in het Schaffe-
laarse Bos, waar slechts 2 paar Grote lijsters 
voorkwamen. Dit is wellicht te verklaren 
doordat in dit vak het meeste bos aanwezig 
is. Het aantal paren van de Gekraagde rood

staart was ook vrijwel gelijk in de verschil
lende telvakken, evenals dat van de Kneu. 
Eksters kwamen per vak in 1 a 2 paren 
voor. 
We beschikken over te weinig inventarisa
ties van l-km2-hokken om al conclusies te 
kunnen trekken. Wij vragen ons af of bo
vengenoemde dichtheden elders in ons land 
voor gelijksoortige gebieden ook zo gelijk
matig zijn en of bijvoorbeeld een dichtheid 
van de Fitis van 101 paren op 100 ha uit
zonderlijk genoemd mag worden. 
Het lijkt ons van groot praktisch belang 
voor de natuurbescherming als men een avi-
faunistische waardebepaling zou kunnen op
stellen voor bijvoorbeeld weidegebieden op 
grond van tellingen per km2 overal in het 
land. 

Wij hebben voor het komende jaar een vijf
tal nieuwe telvakken op het programma 
staan. In twee telvakken wordt de telling 
herhaald. Het is de bedoeling dit enige jaren 
vol te houden. Indien men mee wil werken 
aan de tellingen in de Gelderse Vallei kan 
men zich wenden tot het correspondentie
adres: W. Loode, Kievitlaan 31, Maartens
dijk (U.). 
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