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resultaten grote kasten Groene Bedstee te Keppel 

soort legsels 

torenvalk 
kerkuil 
steenuil 
bosuil 
kauw 
holenduif 

1 
1 
1 
1 

jonge bosuil 
tekening: Walty Dudok van Heel 

uwe 
Broedvogelinventarisatie " Vaalwaard " 2000 

Langs de l.lssel, ter hoogte van Giesbeek, ligt het Natuurreservaat "de Vaalwaard", 
eigendom van Natuurmonumenten. De Vaalwaard ligt binnen de gemeente Angerlo in het 
Atlasblok 40-15 km-vak 32 en 43, coördinaten 202-447. 
Het is een langgerekte strook grond langs de l.lsset met een gemiddelde breedte van 200 
meter en' bijna 2500 meter lang. De Vaalwaard is een onderdeel van het grote 
uiterwaardengebied van de l.Issel. Vooral aan de overkant van de Ijssel bevinden zich 
uitgestrekte uiterwaarden n.1. de Havikerwaard, de Beimerwaard, de Loenersche 
Middelwaard en de Fraterwaard. 
De Vaalwaard is een onderdeel van het grote recreatiegebied de Rhederlaag. Dit 
watersportgebied is ontstaan door de winning van klei en zand tot op grote diepte. 
Het inventarisatiegebied is een aaneengesloten weidegebied met hier en daar restanten van 
meidoornhagen, knotwilgen en hoge populieren. Het gebied wordt beheerd door 
Natuurmonumenten. Het is de bedoeling dat het open karakter van het gebied behouden 
blijft.Vanaf half april tot oktober wordt het gebied intensief begraasd. De laatste keer dat er 
geïnventariseerd is door de vogelwerkgroep, was in 1992. Sindsdien is er in het gebied nogal 
wat veranderdVooral de laatste jaren was er veelonrust door het gedeeltelijk uitbaggeren 
van de inmiddels ontstane Valeplas. Positief hierbij was, dat er in het gebied door 
opspuitingen een kleine kolonie visdieven zich kon vestigen. Op dit moment lijkt de grootste 
onrust verdwenen. 
Het enige waar de vogels de komende jaren nog hinder van zullen ondervinden zijn de 
baggerwerkzaamheden. Wanneer het opgespoten gedeelte ook weggezogen zal worden, 
zal dit in de toekomst nadelige gevolgen hebben voor de broedvogelstand. 
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Tabel van inventarisaties met de weersomstandigheden 

nr dag maand begin- eindtijd temp. wind bewolking 

1 9 4 8.00 10.00 10 matig onbewolkt 
2 24 4 8.00 10.15 10 geen wind sluierbewolking 
3 7 5 7.00 9.00 17 matig onbewolkt ._ 

4 21 5 7.00 10.00 10 matig dicht bewolkt 
5 13 6 9.15 12.00 14 stevige wind dicht bewolkt 
6 2 7 5.15 8.00 12 geen wind mist/motregen 
7 6 7 6.30 9.00 15 matig licht bewolkt 

We hebben bij de inventarisaties onderscheid gemaakt tussen het natuurgebied en het 
randgebied (zie tabel). We kwamen in het reservaat op een totaal van 35 soorten 
broedvogels en in het randgebied op 22 soorten broedvogels. 
Het gebied op zich is voor doortrekkers zeer aantrekkelijk en we hebben in de periode van 9 
april tot 6 juli in totaal19 soorten als doortrekker gesignaleerd,met als zeldzaamste 
waameming de zwarte wouw. 
Bij navraag bleek, dat de zwarte wouween mislukte broedpoging had ondemomen in de 
Havikerwaard. J<-' _._ 

.,r.:..- _.~- 

kwartelkoning 
tekening:Ed Hazebroek 

Lijst van territoria in en buiten het reservaat 

Reservaat Natuurmonumenten Randgebied 

1992 1996 1997 2000 1992 1996 1997 2000 
soort 

fuut 11 
grauwe gans 4 13 6 
witte(tamme)gans - 1 1 1 2 
bergeend 2 2 1 
nijlgans 2 2 1 1 
wilde eend 4 4 3 5 1 1 1 1 
slobeend 2 1 
kuifeend 1 
buizerd 1 1 1 1 
torenvalk 1 1 1 
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1992 1996 1997 2000 1992 1996 1997 2000 
patrijs 1 9 1 
fazant 2 1 1 1 
kwartelkoning 1 
meerkoet 2 1 1 2 3 
scholekster 3 4 1 2 2 3 2 
kleine plevier 1 1 7 2 2 
kievit 3 10 5 1 4 15 2 
grutto 1 1 1 
wulp 2 3 2 1 
tureluur 1 1 2 2 2 3 

stormmeeuw 1 
visdief 12 
holenduif 2 1 1 1 
houtduif 4 6 4 5 1 2 
koekoek 1 1 
steenuil 1 
veldleeuwerik 1 1 1 
oeverzwaluw 115 105 15 
graspieper 20 4 9 2 
witte kwikstaart 2 6 2 3 2 2 

gele kwikstaart 4 1 7 7 
winterkoning 2 
heggemus 2 4 1 1 
blauwborst 1 1 
zwarte roodstaart 1 
merel 2 5 3 2 1 
grote lijster 1 2 1 
bosrietzanger 3 3 11 4 
spotvogel 1 
braamsluiper 1 

grasmus 1 4 4 17 1 7 
zwartkop 1 1 
tjiftjaf 2 3 3 1 1 
fitis 1 1 2 
pimpelmees 1 
koolmees 4 2 1 2 1 
ekster 1 1 2 
zwarte kraai 3 8 1 1 
huismus 2 
ringmus 7 5 2 10 
vink 4 3 2 2 1 
groenling 1 
putter 1 
kneu 4 1 4 
rietgors 1 2 1 3 1 

aantal soorten 34 33 29 35 7 9 14 22 
aantal broedparen 107 155 87 153 24 144 158 88 
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Wanneer de resultaten van de inventarisaties van 1992, 1996 en 1997 vergeleken worden 
met die van 2000, valt het volgende op: 

Soorten als de patrijs, slobeend, winterkoning, torenvalk, steenuil, huismus, fazant, 
meerkoet, grutto, grote lijster, zwartkop, fitis, pimpelmees en de zwarte roodstaart zijn niet 
meer als broedvogel waargenomen in het reservaat. 
Wat betreft het randgebied werden niet meer waargenomen: fuut, grauwe gans, kuifeend, 
grutto, tureluur, houtduif en braamsluiper. 

Dit heeft mede te maken met de veranderingen die de laatste jaren hebben 
plaatsgevonden in het gebied, echter, door die veranderingen hebben wel nieuwe soorten 
zich weten te vestigen ,en wel 15 soorten met de kwartelkoning als zeldzaamste soort in het 
reservaat en de blauwborst in het randgebied. -- 
Wat uit de tabel met aantallen broedvogels duidelijk blijkt, is dat het aantal soorten dat zich 
als broedvogel wist te vestigen in het randgebied, vanaf 1992 duidelijk toeneemt van 9 naar 
22 soorten. Het aantal broedparen in het reservaat is nagenoeg gelijk aan de aantallen uit 
eerdere inventarisaties, alleen zijn er ±15 soorten verdwenen en ± hetzelfde aantal is er als 
broedvogel bijgekolTlen. 
Hieruit blijkt duidelijk, dat het randgebied de afgelopen jaren, door de veranderingen die het 
gebied heeft ondergaan, zeer aantrekkelijk is geworden voor een aantal soorten. 
Het is te hopen dat het gebied zich in de toekomst blijft ontwikkelen zoals de laatste jaren en 
dat het niet te veellast ondervindt van de nog steeds groeiende recreatie. 

Bijzondere waarnemingen in de Vaalwaard inventarisatieperiode 2000 

bijzondere waarnemingen tijdens de 
inventarisaties 

als doortrekker gesignaleerd tijdens 
inventarisaties 

3x sneeuwgans 
1x witgatje 
distelvlinder 
groene kikker 
3x witgatje 
2x groenpootruiter 
oeverloper 
zwarte wouw 

24-04 
13-06 
13-06 
13-06 
02-07 
02-07 
02-07 
06-07 

sperwer 
watersnip 
vlaamse gaai 
wintertaling 
zilvermeeuw 
grutto 
zwartkop 

tapuit 
zomertortel 
boomkruiper 
tuinfluiter 
braamsluiper 
slobeend 

wintertaling 
tekening: Rein Stuurman 


