
Waargenomen dieren Hof van Chartreuse
89 95 99 3

94 98 2 5
Vogels
Blauwe reiger Zo nu en dan. De sloot en de vijver zijn net aan de rand al vrij snel diep. x x
Wilde eend x x x x Bijna ieder jaar 1 nest vanaf aanvang. x x x
Valk Enkele keren door de jaren heen vanaf 03 regelmatig overvliegend, vanaf 07/08 zeer regelmatig.
Sperwer Winter 07 voor het eerst.
Meeuwen x x x x Op sportvelden. Met de aanleg van de kunststof grasvelden zal het aantal vogels afnemen x x x x
Houtduif x x x x Vanaf aanvang 4/6. x x x
Turkse tortelduif x x x 1 of 2 paren. Tussen '94 en 98 niet aanwezig. x x
Grote bonte specht x x Regelmatig te zien. Vanaf 01 's winters, daarna vanaf 03 ook 's zomers. x x x
Ekster x x x x 1 paar, nestelend. Vanaf 04 nestelend. x x
Vlaamse gaai x x Vanaf 2003 regelmatige gast. In 08 zeer regelmatig. x x
Kauw x x Vanaf 01. Toenemend tot een groep in 2008.

Merel x x x x Vanaf 02/03 flinke toename, tot 3 paren, nadat vergroting ingericht terrein. x x
Zanglijster Vanaf 03 bezoeker. x x
Kramsvogel Koude winters
Spreeuw Sinds 2001, vanaf 06 broedend. x x

Boomkruiper x x x x Vanaf aanvang; vermoedelijk broedend. x x
Boomklever x x Vanaf 2002 's winters. Vanaf 2008 's zomers. x x
Koolmees Wintergroep wordt steeds groter. Enkele nesten na vergroting territorium x x x
Pimpelmees Wintergroep wordt steeds groter. Enkele nesten. x x x
Staartmees x x x Vanaf 1994. Nestelend. x x
Kuifmees Bezoeker. x
Gekraagde roodstaart // 1996 nest naast het huis. Daarna niet meer gezien.
Zwarte roodstaart Vrienden zien hem soms.

Roodborst x x x x Slechts enkelingen. Soms weet ik het nest. x x
Heggemus x x Start met eneke -dan grote groep- in de winter. Vanaf 03 ook 's zomers. x x
Tuinfluiter x
Zwartkop Wordt regelmatig door iemand gezien. x
Fitis x x Sinds 1998. Zeker gezien: lichte poten. Vermoedelijk ook donkere. Diverse nesten in 2004. x x
Tjif tjaf x x Sinds 1998. Zeker gezien: lichte poten. Vermoedelijk ook donkere. Diverse nesten in 2004. x x
Kleine karekier? / / April 2002 03/04 x x

Huismus x x / / Vanaf aanvang, sinds eind 1990 steeds minder. 02 geen mussen meer. Van 04 bezoekers. x x
Vink

x x
Sinds 1998 steeds grotere wintergroep 04 eerste vink in juni gezien, 2 weken lang. Vanaf 05 
nestelend.

x x

Keep x x 01/02/03 enkeling tot groeiende groep ca. 10 in 04. x x
Winterkoning x x x x enkeling+nest. Na vergroting territorium 2002 2 nesten. x x
Groenling x eerst voorjaars- en winterbezoeker, 04 diverse broedparen. x x x
? Snor / 2003 x
Bonte of grauwe 
vliegenvanger /

04 winter (idem zomer?) x

Grauwe gors/cirlgors ? / 04 Rug bruin (als mus) maar fijner gestreept. Hals effen donkergrijs. Buik niet gezien. x

Boompieper /
04 paar keer flotsen. Dood exemplaar: Roze aanzet snavel+rozige (voor)poten+kromme grote 
achternagel/teen.

x x

Rovers Vliegt 03 onregelmatig over. 04 regelmatig. Her/der vinden we opgegeten duiven.
? / Als vrouwtjes vink (?) maar met enkele vleugelstreep+heldere gele oogstreep.
Koekoek Hele zomer 04 (juni/juli) 's avonds gehoord. Leek ver weg.

Insecten
Dagvlinders
Kleine vos x x x x vanaf begin aanwezig
Atalanta aantallen worden wat groter
Distelvlinder
Dagpanwoog
Klein koolwitje x x waargenomen na aanplanten kool (2e jaar).
Groot 
koolwitje/geaderderde 
witjes x x steeds meer, vanaf 2004 iedere dag meerdere
Gehakkelde aurelia x 2003 regelmatig, 2004 zo nu en dan
Bont zaandoogje x
Citroenvlinder x eenmalig
Diverse kleine 
blauwtjes 
(boomblauwtjes) x

Nachtvlinders
In wit, grijs en blauw, klein en groot. Ik weet daarvan de namen niet. Divers grote motvlinders; grijs 
met oranje.

Libellen x x x Komen voor vanaf aanplant waterlelie.
Gewone oeverlibel x vanaf juli dagelijks
Diverse kleine libellen x Eigenlijk heb ik nog steeds niet in de gids gekeken. Er zijn diverse soorten, in diverse maten.

Hommels
Aardhommel dagelijks veel exemplaren, 2004 nest in oude mezenkast in de west tuin.
Tuinhommel hele zomer meerdere per dag
Boomhommel hele zomer meerdere per dag
Akkerhommel hele zomer meerdere per dag
Weidehommel hele zomer meerdere per dag

Van diverse hommels vind ik nesten tussen takken of in de grond x x
Bijen

Wilde bijen
Er zijn veel wilde bijen, we hebben speciale nesten voor ze opgehangen, muren gemetseld en 
takkenbossen in de zon.

Tamme bijen
Een imker had 1 korf in 2007 en 2 in 2008. Doordat ze veel stuifmeel halen lukt het hem jaarlijks 2/3 
andere volken bij te krijgen.

Vissen x x x x Bij start 1989 zat er vis in de sloot. Nadat de sloot was aangetakt aan de vecht zijn deze verdwenen

Amfibieën

Kikkers/padden x x

Bij start geen kikkers/padden aanwezig. In herfst 2000 kleine (kweek) vijver gegraven waarin we 
2001/2002 kikkerdril hebben uitgezet. In 2003 hadden we een klein beetje "eigen" kikkerdril, in 2004 
een flink aantal. Ook in 03/04 hebben we kikkerdril bijgezet. Bruine kikker volop aanwezig.

Groene kikker x Vanaf 2006 zien/horen we een enkele groene kikker. In 2008 zitten er flinke aantallen in de vijver.
Padden In 2008 paddesnoeren in de kweekvijver en vijver uitgezet.
Salamanders x Kom ik zeer regelmatig op het gebied tegen.

Schildpad x
In de sloot zit een schildpad van zo'n 25 cm. Ik weet niet waar hij van leeft, en of ik er nog een paar 
bij moet/kan zetten. In 2008 een jonger exemplaar.

Zoogdieren

Muizen

Volgens onze muizenkat zijn er aardig veel muizen. We zien ze zelf ook regelmatig. Ook ratten zijn 
er relatief kleine aantallen. In de winter leg ik rattengif neer op een plek waar ik zeker weet dat de 
vogels er niet bij kunnen

Eekhoorn
Zo nu en dan even te zien. Volgens mensen uit de omgeving komen die uit het Julianapark. De 
route daarnaartoe is echter slecht.

Egel
Bij het opruimen van de composthopen vinden we regelmatig egels. De indruk is duidelijk dat het 
aantal gestaag toeneemt.
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