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Inventarisatie 1973 Zuiderheide

Geïnventariseerd door; Fam, Helse en Fam, Dwars.

Verslag; N.J,Dwars, Prinsenstraat 15, Hilversum.

Terreinbeschrijving:

a. Ligging :

Het geïnventariseerde gebied is voor een klein deel gelegen in de
ge-

meente Hilversum ei voor het overige deel in de gemeente Laren en komt

voor op de topogr, kaart 32 A; Soestdijk,
Het wordt begrensd;
in het noorden; door de Hilversumseweg;
in het oosten : door de (Jade Postweg;
in het zuiden : door de Eemnesserweg;

in het westen : door de bebouwing van Hilversum

b. Oppervlakte: ca 100 ha.

c. Eigendom en beheer:

Het gebied is voor een groot gedeelte in eigendom en beheer bij de

Stichting Gooisch Natuurreservaat. Een deel van het terrein, ter groot-

te van ca. 11 ha, is eigendom van de Utrechtse Waterleiding Maatschap-

pij.

d. Vegetatie:

Het U.W.M,-gebied heeft een begroeiing van dennen. Voorts ligt er in

de oostrand van het geïnventariseerde terrein een voormalige zandaf-

graving, de z,g, "Zanderij van Koppel", De afgeschuinde taluds hier-

van zijn begroeid met'dennen.

Ten behoeve van de Oeverzwaluwen, die er broedden toen de zanderij

neg in bedrijf was, heeft de Stichting Gooisch Natuurreservaat een

speciale wand afgegraven.
Aan de voet van de helling bij deze wand ligt een bijenschans.
Het noordelijk deel van het gebied heeft een dominerende opslag van

Vliegdennen, afgewisseld do#r Eikenhakhout, Larix-aanplant, Vogelkers,

Berk en Krentebccmpjes. Op enkele plaatsen staan dichte Bremstruiken.

Tussen St.Janskerkhof en de U.W.M, ligt een heideveldje met een open

karakter, Hierop staat voornamelijk Berk, Vliegden, en Vogelkers.

Inventarisatiemethode:

Het terrein is geïnventariseerd volgens de zg. territoriumbepalingsmetho-

de. Hiertoe werd in de periode van J+ maart t/m 30 mei 1973 het gehele ge-

bied nauwkeurig onderzocht op de aanwezigheid van broedvogels,

De inventarisaties hadden plaats op;

4 maart : .7,00 - 1§»00 -uur

11 maart : 6,30 - 10,00 uur

18 maart ; 6,30 10,30 uur

25 maart : 10.30 - 14.30 uur

1 april : 6,00 - 11,00 uur

12 april : 6,00 lO,OO uur

21 april : 5.30 - 11,00 uur

29 april : 5.30 - 9.30 uur

6 mei : 5.00 - 10,30 uur

13 mei ; 5.00 - 10,00 uur

30 mei : 4.4-5 - 10,30 uur.
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Elke inventarisatiedag werd een ander vertrekpunt gekozen. Bovendien

werden er enkele korte middagbezoeken aan het gebied gebracht. Door in-

tensieve betreding van bijna het gehele gebied en door het ontbreken van

toegangsbepalingen (zoals o.a,"wandeling alleen op wegen en paden toege-

staan", "honden aan de lijn in dz broedtijd"), was een verstoord even-

wicht in de natuur bv, het vegelgedrag, goed waar te nemen.

BROEDVOGELLIJST

Soort Aantal pmerkingen

—

brcedparen

Fazant niet geteld alg, broedvogel
Klevit 2 le waarn. 12-4.

later regelmatig overvliegend
Houtduif 5 -

Tortelduif 3

Groene specht 1 verm, nog 1 paar

Grote bonte specht 1

Veldleeuwerik 3 bij elkaar op een klein heide-

terreintj e

Boompieper 3 le waarn,: 21-4-

Winterkcning 3

Heggemus 5

Grote lijster A

Zanglijster 2

Merel 12

Gekraagde roodstaart A le waarn,: 6-5
Zwarte roodstaart 1 le waarn,; 6-5

Rocdborst 6

Zwartkop 1 le waarn,: 6-5

Tuinfluiter 2 le waarn,: 6-5
Fitis 10 le waarn,: 12-4-

Tjiftjaf 6 le waarn,: 25-3

Flutter 1 le waarn.: 6-5

Goudhaantje 1 bulten dit broedgeval werden

steeds zwervende troepjes tot

max.
;35 ex. waargenomen

Koolmees 5

Plmpelmees 1

Zwarte mees 1

Bocmklever 1

Geelgors A le waarn,: 1-4-

Groenllng 2 in naart; doortr. troepjes
Goudvink 1

Vink 1 )
Spreeuw 7-10 ) buiten het broedgeval
Ekster 2 ) zwervende ex.

Vlaamse gaai 6 )
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Gedurende de terreinbezoeken werdende volgende vogelsoorten waargenomen

die niet als broedvogel werden vastgesteld:

Blauwe reiger regelmatig avervliegend

Bergeend ff II

Buizerd ft ft

Torenvalk It Yf

Wulp
" " 1 h 2 ex,; 18-3: 7 ex.

Grutto " " 1 h 2 ex ; l?-3* 12 ex.

Kokmeeuw If *1

Koekoek II It

Bosuil

Kulfleeuwerik regelmatig 1 ex, waargenomen

Veldleeuwerik regelmatig waargenomen

Boerenzwaluw regelmatig cvervliegend

Graspi.eper regelmatig doortr, groepjes; 12-4.: max, 80 ex.

Witte kwikstaart

Grote lijster in maart: dtortrekkend

Kramsvogel ii it

Koperwiek ti ii

Tapuit 2M + 2W regelmatig zwervend waargenomen

Grasmus regelmatig doortr, groepjes

Bonte vliegenvanger 1M + 1W verschillende keren waargenomen

vermoedelijk tuinbewoners

Kuifmees zwervende groepjes

Matkop zwervend waargenomen

Staartmees zweirvende groepjes

Boomkruiper

Rietgors doortr, groepjes; 12-4-! max, 20 ex.

Putter 30-5 s 4- ex, dcortrekkend

Kneu 6-5: 4 ex. dcortrekkend

Keep doortrekkend

Ringmus zwervende groepjes tot max, 18 ex, waargenomen

Zwarte kraai regelmatig waargenomen

Bonte kraai 18-3: 2 ex, samen met Zwarte kraaien

Roek regelmatig waargenomen

Kauw ti ii


