Tabel 5. Broedsucces van eenden in 2018 in de kavels 1-14 en in Lentevreugd (kavel 15a).
kavels 1-14
euring-nr

soort

aantal
broedparen

Lentevreugd (kavel 15a)

aantal vrouwtjes
met jongen

% vrouwtjes
met jongen

aantal broedparen

1730

Bergeend

1

1

100%

1

1820

Krakeend

7

2

29%

5

1840

Wintertaling

1860

Wilde eend

20

5

25%

11

1869

Soepeend

2

1940

Slobeend

2

1960

Krooneend

7

2

29%

1

1

aantal vrouwtjes
met jongen

% vrouwtjes
met jongen

6

55%

Harig saffraanoortje,
nieuw voor Meijendel

1

1

1980

Tafeleend

14

2030

Kuifeend

38

2

5%

5
5

1

20%

totaal

92

12

13%

30

7

23%

Lentevreugd laat sinds de periode 2012-2014 afnemende
aantallen broedparen bij de eenden zien. Het gebied is
minder waterrijk dan voorheen: een deel van de plassen
is dichtgegroeid en niet meer geschikt voor eenden, en
een ander deel valt ’s zomers droog. We zien alleen enig
broedsucces bij de Wilde eend en de Kuifeend.
De Bergeend heeft al jaren een broedpaar in Lentevreugd,
maar broedsucces is nooit vastgesteld en 2018 is daarop
geen uitzondering.

Samenvatting
In Berkheide en Lentevreugd zijn in het seizoen 2018 van 97
soorten territoria vastgesteld. In Berkheide zijn vooral de
struweel- en bosvogels het sterkst vertegenwoordigd . De
laatste groep, de bosvogels vertonen al jaren een stijgende trend. Het aandeel van de ‘natte’ soorten, eenden en
moerasvogels, is niet alleen aanzienlijk kleiner, maar ook
de aantallen nemen al langere tijd af.
In Lentevreugd zijn juist die natte soorten het meest
algemeen. De moerasvogels gaat het voor de wind terwijl
de eenden juist een afname laten zien. Dit laatste is het
gevolg van het dichtgroeien dan wel het ’s zomers droogvallen van enkele plassen.

Op 4 oktober 2019 vond ik op een verrotte Populier is het uiterst zeldzame Harige
saffraanoortje (Crepidotus crocophyllus). Het is de eerste waarneming van deze soort in
Meijendel.
T ekst: T heo W estra

De lijst van de zeer zeldzame soorten in Meijendel wordt
weer wat langer. Zeer bijzondere soorten zijn onder andere
de Korrelige taaiplaat, de Vorkplaathoutzwam en de
Kleine- en de Grote kop-op-schotel. De recente aanwinst
is het Harig saffraanoortje (Fig. 1). Dit ‘oortje’ komt in
Nederland slechts in 5 atlashokken voor; daar voegt zich
er nu een bij (Fig. 2).

De vondst heb ik gedaan op dezelfde boomstam waar ook
jaarlijks het zeer zeldzame Kroontjesknotszwam zich laat
zien. Het Harig saffraanoortje is een saprotrofe soort en
leeft dus van dood organisch materiaal.
Theo Westra
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