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HET VOORKOMEN VAN DE DODAARS ALS BROEDVOGEL ÏN NOORD-BRÀBANT

rN 1981

Ad van Poppel

ïnleiding

ïn 1981 werd ars akt,ivj-teit van het samenwerkingsverband vanoost-Brabantse Vogelwerkgroepen een inventarisaÉie gestart metals doel het bepalen van het aantal broedpaartjes vàn Kuif- enTafeleend in de provincie Noord-Brabant.
Tegelijkertijd heb ik zelf ook aandacht besteed aan enkele andere,relatief vrij eenvoudig te inventariseren soorÈen die voor eenbelangrijk deel het zel-fde biotoop a1s Kuif- en Tafeleend bewonen.De Dodaars was één van deze soorten. De gegevens die in ditartikel zj-3n verwerkt beruslen dan ook viijwef alle op eigen hTaar-nemingen. slechts voor wat de Kempen betreft urerden eirrerégrotendeels bevestigende - gegevens verkregen die met name door
Tom Heijnen werden verzameld. De gegevens van de Kampinasche Heidewerden grotendeels door Frans van nive geleverd. Tot slot stuurdeook de vogelwerkgroep Deurne een enkel §egeven in.

Methode

Voor heÈ bepalen van het aantal broedpaartjes werden zoveel mogelijkpotentiële broedgebieden in d.e maanden mei tot en met julÍ be-zocht. ook j-n de maanden apri-I en augustus werden enkele waarne-mingen verricht, à1 werden de april-waarnemingen nj-et meegeteld
wanneer later geen vervolgnraarnemingen meer plaatsvonden. Van d.eaugustus-waarnemingen werden bovendien alleen vogels met jongen
meegeteld.
Dj-t kan ertoe geleid hebben dat Í-n een enkel geval een paartje, dat
1n de loop van het broedseizoerL naar een andei gebied uit ee[r'dubbel Ygrd geteld. AnderzÍjds zullen er ook bróedpaartjes overhet hoofd gezien zj-1n door een te geri-ng aantal terreinËezoeken,of het niet onderkennen van alle pótentíele broedgebieden.
Voor het opsporen van potentiele broedgebieden weia o.à, gebruik
gemaakt van de topografische kaarten schaal I : 25.000; bóvendien
\^ras een groot aantal potentiele broedgebieden mij reeds bekend
van' vroegere bezoeken. Ook bestaande literatuur hierover werdgeraadpleegd. Hoewel bekend is dat de Dodaars goed reageert op debaltsroep die met behulp van een bandrecorder ríordt geieproduèeerd,is geen gebruik gemaakt van deze methode.
Naast de Dodaars werden enkele andere soorten watervogels (Fuut,
Geoorde Fuut, Kuif-, Tafel- en Krakeend, Kokmeeuw, xnóbbelzwaanj
eveneens zo goed als mogelijk geÍnventariseerd, waardoor inprincipe aIle waterrijke gebieden werden bezocht; hierdoor zal hetbelangrijkste deel van de broedgebj-eden van de Dodaars zj-ln opge-spoord.
De op het bihgevoegde kaartje aangegeven broedgevallen betreffenzowel zekere als waarschijnlijke en mogelijke Éroedgevallen. Onderzekere broedgevallen worden hier de waàrnemingen vai jonger nogniet vliegvlugge Dodaarzen verstaan. Waarnemingen van aaufte Oó-
daarzen in de periode mei tot en met ju1Í in eón geschikt broed-biotoop zouden als waarschijnlijke of mogelijke bioedgevalren
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aangeduid kunnen worden.
broedgevallen (circa 45)
gemaakt tussen zekere en
va1len.

Gezien het vrij kleine aantal zekere
is er op het kaartje geen onderscheid
waarschijnlijke of mogelijke broedge-

Vanwege een in sommige gevallen te gering aantal bezoeken vondenniet overal vervolgraarnemingen plaats, zodat in een enkel geval
broedpaartjes vermeld kunnen staan op plaatsen waar mogelÍjÈ niet
werd gebroed. Di-t aantal plaatsen zar echter naar mijn meninggering zj-}n, temeer omdat met name aan plaatsen waar broeden-
twijferachtig was weI enkele vervolgbezoeken werden gebracht.

Moeilijkheden bij de invenlariFatÍe

Ook van een soort a1s d.e Dodaars blijkt de inventarÍsatie niet
geheel moeiteloos te verlopen. Dit blijkt o.a. uit het feit dat de
door mij gevonden aantallen Ín een enkel geval in sterke mate afweken
van de door andere gevonden aantal_len.
Zo werden er door Lex Peeters en Marco Bakermans op het landgoed
De Utrecht (met name op de vennen Het Goor en Flaes) maar liefst
32 paartjes geteld, terwijl ik zelf hier tot 12 paartjes kwam.
voor de Reuselse Moeren werden door wim v.d. voort 6 paartjes op-
gegeven, terwijl ikzelf hier tot 4 paartjes kwam. Dit laatste
terreÍn is echter bijzonder ontoegankelijk en onoverzichtelijk,
zodat hier eventueel wel een paartje gemist kan zLjn. And.erzijds
is het echter ook mogelijk, dat door de aard van het terreÍn eenenkel paartje dubbel werd getetd of dat er tweede broedsels werden
meegeteld.
Het grote verschil in d.e gevonden aantarlen op het landgoed De
Utrecht is aanzienlijk minder eenvoudig te verklaren. Beide vennen
zíir. weliswaar groot maar overzichtelijk, zeker lvanneer men j-n de
gelegenhej-d is de vennen ook navaf de achterzijd.e te benaderen.
Hoewel na een drietal bezoeken toch nog wer een enkel paartje
gemist kan zí1n lijkt de aanwezigheid van 32 broedpaartjes voor mij
vooralsnog onwaarschÍjnlijk, temeer omdat ook in het verleden
nimmer dergelijke aantallen werden vastgesteld. De Avifauna van
Noord-Brabant (Van Erve et all. 1967) vermeldt voor de jaren 1963-65
slechts 5 paartjes terwijl Dekker (1968) voor L967 voor de gemeente
Hooge en Lage Mierde 4 broedgevallen opgeeft.
De moeilijkheden die zich bij een ínventarisati-e van deze soort
voordoen worden o.à. veroorzaakt door de nogal verborgen leefwijze.
Nesten vÍndt men nagenoeg nieÈ $ranneer hier geen speciale aandacht
aan wordt geschonken, terwijl de vogels zich slechts moeilijk metjongen laten waarnemen. veel tijd brengen zowel adulte als jonge
vogels door in de oevervegietatie, waardoor ze makkelijk aan de
aandacht ontsnappen. Bovendien duiken Dodaarzen vaak Zo intensief,
dat ze meer onder water zitten dan erboven. Slechts de baltsroep
is erg opvallend. Hierbij doet zíc1n dan echter $/eer de moeilijkhej-d
voor dat baltsende Dodaarzen meestal in de vegetatie verscholèn
zitten en dus moeilijk zijn te tellenr €n dat ook wijfjes deze
roep laten horen. Een andere moeilijkheid die zich bij het inven-
tariseren van deze soort voordoet is de waarschijnlijk grote mobi-
liteit van de Dodaars, ook gedurende het broedseizoen. Hoewel
hierover weinig gegevens bekend zí1n lijkt het waarschijnlijk, dat
broedparen na een eerste broedsel (of broedpoging) zl-cki j-n een
ander terrein kunnen vestigenom daar een vervolglegsel te produ-
ceren. Zo is het bekend dat sommige broedparen zich pas in juni,



-40-

of j-n een enkel geval zelfs pas in juli in een bepaald terrein
vestigen en er dan alsnog tot broeden komen. Dit zul1en waarschijn-
lijk vooral broedparen zLSn die door het ongeschikt raken van hun
oorspronkelijke broedplaats naar andere plaatsen uitwijken. rn
zotn situaÈie komt het we1 eens voor, dat eieren of jongen in de
steek worden gelaten. ïn L977 werd bijvoorbeerd op hét Íandgoed
Gorp en Rovert onder Goirle vastgesteld, dat een broedpaartje hun
circa 3 weken oude, en dus nog niet geheel zelfstandige jongen. in
de steek liet nadat het ven \^Íaar deze vogels gebroed hadden vrÍj-
we1 geheel uitdroogde. Beide jongen waren toen echter aI zo zelf-
standige, dat zi1 ziehzelf in dit geval wisten te redden.
Hoewel er nog we1 andere r^raarnemÍngen bekend zijn die j_n die
richting wijzen, zi)n betrouwbare gegevens hierover meestal niet
voorhanden omdat in de meeste gevallen níet duidelijk is of de
achtergelaten jongen geheel zelfstand,Lg zijn of niet. Ook is het
vaak moeilijk te beoordelen of de ouders inderdaad zijn vertrokken
of toevallig tijdens I of 2 bezoeken niet werden waarg"rromen.
Slechts bij veelvuldig terreinbezoek kunnen we hier wat meer over te
weten komen.
Deze verplaatsingen naar andere terreinen kunnen bÍjvoorbeeld worden
veroorzaakt door voedselgebrek of door een te sterke daling van de
waterstand. Vooral dit IaaÈste komt - met name tijdens droge zomers
veelvuld1g bij de Brabantse vennen voor.
Ook late doortrekkers kunnen in sommige gevallen leiden tot een
overschatting van het aantal broedpaartjes in een bepaald gebied.
Met name in de maand aprÍ1 trekt de soort in vrij groot aantal door
en verschijnt dan op plaatsen waar niet wordt gebroed. Deze vogels
kunnen in uitzonderlijke gevallen zelfs tot in mei worden waargeno-
men, waarbij ook wel eens wordt gebaltst. Waarnemingen in de maand.en
mei tot en met juli zullen echter in de meeste gevallen we1 op
broedvogels duiden. Desalnietemin kunnen er in deze maand.en ook
Dodaarzen worden waargfenomen j-n terreinen waar niet wordt gebroed.
Dit zullen dan voor een belangrijk deel Dodaarzen zijn die op zoek
zí1n naar een geschikte broedplaats, nadat ze een eerder verkregen
territ.orium hebben moeten opgeven.
Als laatste moeilijkheid bíaarmee we tijdens een Dodaars-te1ling ge-
konfronteerd kunnen worden kunnen we vervolgbroedsels of -pogingen
daartoe noemen.

Het voorkomen in Nederland

De Dodaars komt verspreid over Nederland. voor met in de perÍode
1973-7 7 naar schatting 1500 à 2000 broedparen (Teixeira 1979). fn
de jaren L966-67 werd de Nederlandse populatie geschat op 1000
2000 paren (Dekker 1968). Of deze aantalsschattÍngen al dan nietjuist zi7n wordt hÍer buiten beschouwing gelaten onulat er de laatste
jaren geen betere, grootschalige inventarisaties meer hebben plaats-
gevonden.
De Dodaars bewoont in Nederland de meest uiteenlopende biotopen. Zo
worden er broedpaartjes aangetroffen in zowel voedselrijke a1s
maÈig voedselarme vennen, zandafgravingen, rekreatj-eplassen, opspuit-
terreinen, stads- en dorpsvijvers, vaarten, weteringen of brede
sloten, leemkuilen, bezinkingsbassins bij o.a. suikerfabrieken,
moerassige terreinen, rivierstrangen, infiltratiegebj-eden, wielen,
afgedamde kreken, veenplassen, inundatieterreinen, eendenkooien,
tichelgaten, vloeivelden, grachten, viskwekerijen, meren e.d.
Voor wat de provincÍe Noord-Brabant betreft wordt voornamelijk ge-
broed op vennen dj-e in meerdere of mindere mate zL3n geeutrofieerd.
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vrijwel steeds bestaat heL broedbÍotoop uit ondiep water (L, totr meter) met veel begroeiing op en langs de oeverË, waarbij voorallage oeverbegroeiing de vooikeur Eenie[. ook plassen die gÍoten-
deels zi1m dichtgegroeid en waarin dus weinig open water rest,
kunnen voor de Dodaars een geschikt. broedbiotoop vormen. Vaak lijkt
een brede, ondiepe oeverzöne van belang Le zLjn.
fn de streekavj-fauna.rs dj-e de laatste 15 jaren ziSn verschenen zien
we dat de aantallen per regio sterk verschillen:

Noord-Brabant
Midden-Nederland
Noord-Holland boven

kanaal
Friesland
Rivierengebied
Veluwe
!Íes.t-Nederland
Texel
Ameland

Noordzee-

r963-1965
1965-L97A

circa '70
L97 2-L97 5
197 L-L977
L97 3-L97 4
L973-r978

L97 4
t975

250-400 paar
41-50 paar

ca 150 paar
25-250 paar

L25-I30 paar
5-7 paar

95-115 paar
5 paar

11 paar

Het voorko,men in Brabant in het verleden

Over het voorkomen van d.e Dod.aars in het verled.en j-s helaas bij zon-der weinig bekend. Dit geldt niet a1leen voor d.e provincie Nooid-Brabant, maar voor geheel Nedertand. De bekende gégevens van vóór
1960 zi-1n zo fragmentarisch, dat de waarde ervan béperkt is. ïnte-ressant is het echter te zÍen, dat de twee enÍge broedplaatsen die
Haverschmidt in L942 opgeeft, namelijk Oisterwijk en ïizeren Mante Vughtr nog steeds door Dodaarzen worden bewoónd.
Knippenberg (,L952) wees in een van ziSn publicaties op een versprei--ding over de gehele provincie. Verder vermeldt de Aviiauna van
Noord-Brabant (Van Erve et all. 1967) voor de periode 1963-1965
een totaal aantal broedparen dat geschat werd op zsï à 400.
Vooral dit laatst vermelde gegeven Ís van belang. !{anneer we deresultaten van de inventarisatie die in 1981 werd uitgievoerd, ver-gelijken met de resulÈaÈen van de inventarisatie j-n dé jaren 1963-
1965, zien we dat er sprake van is, d.at de Dodaars óf rtinr inaantal is achteruit gegaan, 6f de Dodaarspopulatie is voor de jaren
1963-1965 aanzienlijk overschat, öf dat ei Lijdens de inventarisatie
van 1981 een aanzienlijk aantal broedpaartjes werd gemist. Het feitdat er i-n de zeven terreinen waar i-n 1963-65 in totàaI 44 broed-paartjes werden aangetroffen, in I98t nog 42 broedpaartjes werdengeteld, maakt een aanzÍenlijke afname in d,e periodà van 1963-65 totf981 niet erg waarschijnlijk. Bovendien komt Dekker (1968) voor
L967 in totaal op 62-70 broedparen, terwijl er onder de gemeente
NederweerL (provincie Limburg) nogl eens I3 paartjes wordèn opgegeven,die voor een deel betrekking gehad zullen hebben op broedvogèts uithet Brabantse deel van de Groote Peel.In de gemeenten waar zowel in
1967 als in 1981 Dodaarzen voorkwamen, werden in beide jaren resp.
57-61 en 74 paren aangetroffen (gemeente Nederweert buiten beschóu-
wing gelaten). Hoewel de opzet van beide telIÍngen geheel andersgeweest zal zj-ln en de resultaten dus nauwelijks met elkaar verge-
leken kunnen worden, blijkt ook hieruit weer àin of meer, dat ei van
een zo aanzienlijke achteruitgang geen sprake geweest za:- zí3rl.
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Plaatselijk kan de soorL echter weI achteruit. gegaan of zelfs ge-
heel zL3n verdwenen. Van de 24 gemeenten, dÍe door Dekker werden
opgegeven waren er in 1981 nog 18 door Dodaarzen bewoond, terwijl
er Ín f981 nog 26 gemeenten genoemd kunnen worden waar de soort in
L967 niet werd opgemerkt. Dit beeld wordt overigens wat vertekend
omdat Dekker in zijn publikatie Hapert en Westelbeers a1s gemeen-
ten opgeeft, terwijl dit slechts onderdelen van resp. de gemeenten
Hoogeloon c.a. en Oostelbeers c.a. zi3n. Omdat in beide gemeenten
de Dodaars ook in 1981 nog voorkwam zijn er slechts 4 gemeenten
waar de soort wel j-n 1967 werd aabgetroffen, maar niet in 198I. DÍL
zí1n Baarle-Nassau, Ej-ndhoven, Halsteren en Helmond. In L967 werden
hier 7-8 broedparen vastgesteld. Het grotere aantal gemeenten waar
de soort Ín 1981 werd aangetroffen kan wellÍcht voor een belangrijk
deel worden verklaard door een intensievere inventarisatie. Het is
niet waarschijnlijk dat de soort in dezé mate toenam.
Aangézien het verspreidingspatroon van I981 goed overeenkomt met de
verspreidingskaart zoals die in de Atlas van de Nederlandse broed-
vogels Ís opgenomen, is het waarschijnlijk dat het resultaaÈ van
I98I een goed beeld geeft van de verspreiding en aantallen broedpa-
ren van de Dodaars. Dj-t betekent tevens dat op grond van de thans
ter beschikking staande gegevens de schatting van 250-400 paar voor
de jaren 1963-65 te hoog geacht moet vrorden.

Huidige verspreÍding en voorkomen in Brabant

Het huidige verspreidingspatroon wijkt weinig of niet af van dat
tijdens de zestiger jaren. WeI is de soort in Víest-Brabant aanzien-
lijk schaarser dan in InÍidden- en Oost-Brabant het geval is; dit zal
echter waarschijnlijk ook in de zestiger jaren we1 zo geweest zi1n.
In de open kleigebÍeden is de soort zeer schaars. Hoevlel dit vooral
geldt voor het zeeklei-gebied van West-BrabanÈ, geldt. dit ook voor
het rivierklej-gebied. Ten noorden van de lijn Grave - Halsteren
werden slechts 10 paartjes aangietroffen, waarvan de helft op een
opspuitterrein dat derhalve slechts tijdelijk broedgelegenheid biedt.
In a1le gebieden tezamen werden 145 paartjes geteld. Aangezien zeker
niet aIle paren zullen zL3n opgemerkt, en er tevens enkele door-
trekkers als broedvogel beschouwd kunnen zíjn, wordt de omvang van
de Brabantse populatle voor 198I geschat op 150-185 paren.
Verreweg de meeste van deze paren werden aangetroffen op matig tot
sterk geeutrofieerde vennen, zowel in heide- als in bosgebieden.
Ook werden er enkele broedgevallen vastgesteld op plassen en vennen
$/aar intensief gerekreëerd wordt, zoals het Staalberglren te Oister-
wÍjk (2 paar) , ÍJzeren Man te Vught (3 paar), Stevensbeek (f paar) r
Oostappen Ormnel te Asten ( f paar) .
Ook op zandwinplassen kunnen Dodaarzen huizen, wanneer hier tenmin-
ste ook voldoende ondiepe gedeelten in voor komen, zoals te M1II en
te Oisterhout (beide plassen 1 zeker broedgeval) en Den Dungen (waar-
neming van adult exemplaar in broedseÍzoeri, rondscharrelend in rij-
kelijk aanïrezige oeverbegroeiing), maar ook de eerder genoemde
rekreatiegebieden te Stevensbeek en Asten, die door zandwinnÍng
zí1n onLstaan.
Wat de bebouwde kommen betreft werd er één broedgeval vastgesteld in
een vijver te Veghel; dit gebeurde aan de hand van een \^/aarneming op
15 augustus toen er ter plaatse 4 nog nj-eÈ vliegvlugge jongen van
circa 4 weken oud werden vraargenomen. De oudervogels werden evenwel
niet meer waargenomen. Gezien de leeftÍjd en het aantal jongen, als-
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mede de begroeiing van deze vijver, moet worden aangenomen dat het
hier inderdaad om een broedgeval gaat.
Te Etten-Leur (Polder Krijtenburg) werd op 18 juli één volwassen
exemplaar liraargenomen in een polderslootje; helaas kon hier niet
worden vastgesteld of dit exempraar al dan niet vliegvlug v/as.
Broeden is hier dan ook onzeker.
Te !íaaIre en Leende werden plaatselijk we1 Dodaarzen in het broed-
seizoen waargenomen, maar omdat het in deze gevallen om slechts
eenmalige v/aarnemingen gaat (ondanks enkele vervolgbezoeken) en
waarschijnlijk solitaire vogels betrof, zL)n deze gevallen slechts
a1s mogelijk gekwalificeerd.

Mogelijke ontwÍkkelingen Ín d,e toekomst

Hoe de stand van de Dodaars zích. Ín ée komende jaren za! ontwikkelen
laat zLch niet eenvoudig voorspellen. Vrijwel zeker echter zuIlen
de komende jaren geschikte broedplaatsen ongeschj-kt worden. Dit kan
gebeuren door opzettelijke verlaging van de grondwaterstand in
vennen (nu reeds het geval op de Kampinasche Heide en het Flaesven
op het landgoed De Utrecht), maar ook door het onttrekken van
grondwater aan de bodem, onder andere voor de drinkwaÈervoorziening
en in het kader van ruilverkavelingswerken, het verslechteren van de
kwaliteit van het water, te ver di-chÈgroeien van vennen door een
steeds verdergaande eutrofiëring, toenemend rekreat,j-ef gebruik van
vennen en dergelijke, mogelijk ook door concurrentie met andere
vogelsoorten, zoals de Fuut. Anderzijds zulIen ook níeuwe broedge-
bÍeden kunnen ontstaan door eutrofiëring van nu nog voedselarme
vennen, ontstaan van nÍeuwe plassen d.oor zand- en leemwinningr op-
zettelÍjke verhoging van de waterstand in vennen (o.a. Reuselse
Moeren) en het weren van intensief rekreaÈief gebruik als beheers-
maatregel van natuurgebÍeden. Ook droge zomers en strenge winLers
kunnen de populatie (ÈijdefÍjk) ongunstig beinvloeden.
Een snelIe afname van heè Dodaarzenbestand is echter lraarschijnlijk
op korte termijn nog niet te verwachten.
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ri' Bijlage: overzÍchÈ van vastgestelde broedgevallen van de Dodaars' Ín Noord-Brabant in f98I.

Steenberg€nr Modderputten suikerfabrj-ek;
7 juni en 5 juli I ex. I paar

Bergen op Zoom, Zoomlandi
9 mei I ex baltsend. 1 paar

Ossendrecht, Groote Meer - K1eÍne Meer - Zwaluw Meer -
plasje ten noordwesten van Kleine Meer:

resp. 3, 3, 2 en I paar (waarvan 4 paar met jongen) 9 paar
Willemstad, Zwanenmeer - Sluispad" Noord:

resp. I juli I paar met jongen en 3I mei + I juli
1 ex. 2 paar

Roosendaal, Modderputten suikerfabrÍek:
2 augustus 2 paar met jongen. 2 paar

Rucphen, Rozenven:
L2 juli I ex. I paar

Klundert, Industrieterrein Moerdijk:
o.a. 24 juni 5 paar (waarvan I paar rnet jongen). 5 paar

Nieuw-Ginneken, ZwarLgoor - Patersmoer:
resp. I0 juIÍ 1 ex baltsend en idem. 2 paar

Oosterhout, Boswachterij Dorst (zandput NW van Surae):
1 juli 2 jongen van ca 10 dagen oud. I paar

Loon op Zand, Lej-keven - Plakkeven:
resp. 2 paren met jong en I paar met jong. 3 paar

Udenhout, Leemkuilen:
27 juli I ex met jong. I paar

Berkel-Enschot, Galgeven - Keelven - Schaapven:
resp. 1, 2 en 2 paar 5 paar

Moergestel, vennetje Dennenhoef, noordzijde A 58:
30 mei I ex. I paar

Hilvarenbeek, Bankven - Broekeling:
resp. 29 juni I ex balÈsend en 2 juni 3 ex. 2 paar

Hooge en Lage Mierde, Goorven - E'laes - Hazenkolk - heide
resp. 5, 3, 2, I en I paar. 12 paat

Reusel, Reuselse Moeren:
4 paar (waarvan 2 paar met jongen) 4 paar

Blade1, Kroonven:
I paar met jong. I paar

Hoogeloon, Pannegoor (Cartierheide) :
2 juli 1 ex met jong. 2 paar

Vessem, Groot Meer:
2 juli 2 paar baltsend. 2 paar

Oostelbeers, Keijenhurk - Kromven (Landsehotse Heide):
resp. 2 paar en I paar. 3 paar

Oisterwijk, Brandven - Choorven - Klein Aderven - Groot
Aderven - Staalbergven - Diaconieven - lrliLven - !Ío1fs-
putten:

resp. 2, L, 2, 1, 2, Ir I en 1 paar. II paar
Boxtel, KampÍna (vn1. Euisvennen) - Zegenrode:

resp. 8 paar en I paar met jongen. 9 paar
Vught, ïJzeren Man:

3 paar met jongen. 3 paar
Den Dungen, Poeldonk:

9 augrustus 1 exl gedrag als broed.vogel. I paar
Veghel, stadsvijver nabij ziekenhuis:

15 augustus 4 jongen van 3-4 weken oud. 1 paar
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Sint-Oedenrode, Hazeputten Nijnsel:
25 juli I ex.

Sonr'Oud Meer:
2 mei 2 paar, 3 juli 2 paar (waarvan I

Son-Eindhoven, Eckersw-i jer :
3 juli I adult met, jongen.

Veldhoven, Groot, Vlasroot:
25 julÍ I ex.

Bergeijk, Visvijvers - PastoorsweÍjer:
resp. 30 juni 2 paar en I paar.

I paar

paar met jongen). 2 paar

I paar

I paar

3 paar

4 paar

5 paar

I paar

3 paar

7 paar

I paar

5 paar

I paar

I paar

J. paar

I43 paar

,í

Valkenswaard, Groot Malpieven - Vaarvennen (Ma1pie)
Meelbergsven - Galgeven Golfbanen - VisvÍjvers (gedeelte-
lijk gemeente Heeze):

resp. 4 paar, 3 paarr 2T juni l- jong, 30 mei l paar
baltsend en 6 paar.

I{aa1re, Meertjesven - Meeuwven:
15 paar

resp. 30 mei I ex baltsend en 3 + 25 juli l ex baltsend.2 paar

9 jull- 2 paar, 2 paar
Heeze, ProvÍnciale weg Geldrop - Diepe Meerven - Grafven

(Strabrechtse Heide):
resp. 5 julÍ L ex,25 juli l ex en 9 juli 2 paar
baltsend.

Maarheeze, Irlitven - Soerendonks Goor:
resp. 4 juli 1 adult met jongen en 4 paar.

Leende, Valkenhorst:
27 julÍ I ex.

Budel, Ringselven:'
4 juli 3 paar met jongen

Someren, Wi-tven:
4 juli I ex met jongen. I paar

Asten, Groote Peel ('t Elfde - Steltloperven Roerdompven
FÍlose Peel):

resp. 3, 2, 1 en I paar.
Asten, Omme1 OosÈappen:

17 juli I ex met L jong.
Deurne, PeeI nabij Griendtsveen - PeeI nabij Liessen (bi3
Deurnes kanaal) - Buntven:

resp. 13 juli 3 paar, 21 rnei J. paar en f3 juli I ex
baltsend.

Op1oo, Stevensbeek:
13 juli l- adult met voedsel i-n snavel wegzwemmend.

MIII, afgravÍng Langenboom:
9 augustus I paar met jongen.

Haps-Oeffelt, plasje langs spoorlijntje:
13 juli I ex baltsend.


