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HET VOORKOI1EN VAN RUITIiRS (Tringa en Ar:rirls) OOSTELIJK NOORD-BRABANT

Jan van Diermen

1. Inleiding

In dit artikel worclen zes soorten behandeld: Zwarte Ruiter, Tureluur, Groen-
pootruit-er , \di tgat je , Bo:,:r uiter en 0evt:r1oper. De gegevens voor dit artikel
zijn ve:rzameld in het kacier van het projekt voor winter- en trekvogels van de
S0V0N er-r zijn derhalr.e krvalitalief van aard. In sommige opzichten is deze uit-
werking te beschourven:r.l.s een voorproefje van de te verschijnen Atlas over de
winter- en trekvogels. )laar natuurlÍjk zu11en a11een a1 vanwege de regionaal
kleine verscheldenheid r:an biotopen ten opzichte van de landelijke situatle
veel minder opmerkingen gemaakt kunnen worden over het verspreidingsbeeld van
de r,erschillende soorten.
De relatief geringe verscheidenheid aan biotopen in Oost-Brabant kan met het
volgende worden geillustreerd.0p basis van de resultaten víln het Atlasprojekt
voor broedvogels hebben R. Kwak en L. Reijrink (in voorbereiding) een analyse
uitgevoerd, die geresulteerd heeft in het onderscheiden van 25 zogenaamde
broeclv,rgeldistrikten. Een broedvogeldistrikt is een gebied, dat wat Ce broed-
vogels betreft grofrveg min of meer homogeen is. Van de 25 distrikten va11en
er slechts twee in oostelijk Brabant, te weten het "Brabantse vennendistríktrr
en het t'Drents-Brabantsr: zanddisLrikt".
Ook zu11en in deze besprcking vergelÍjkingen tussen jaren onderling en een be-
s< houui-ng van de aantalsropgaven achterwege b1ijven vanwege onvoldoende materi-
atL1. An,Jerzijds ;:a1, z.o',.,c:1 Ln flgrir:en a1s in de t-eksL, uitgebreider op het
gt:ograf i,;che aspelit rvc.rrdr.,rr ingeg.ran dan in landeli jk verband moge1i.jl< en zlnvol
z;rl zí jtt .

2 . Het gj: bi ed

2.1. Bes,r'enzing

Hr:t tot oostelijk Noord-Brabant, tot dlstrikt 16 gedoopte gebied, omvat 100
"rrtlersblokl<en" van 5 bij 5 km; hiervan 11ggen er 13 langs de BelgÍsche grens
dre 1n oppervlak varieren van 3 tot 2l km'. Het gebied rvordt globaal begrensd
door de lijn Den Bosch-Haps/Cuyck-Neet:kant-Someren-Stramproy-Belgische grens tot
aan landgoed De Utrecht-l{intelre-Oirsr:hotse Heide-Boxtel*Den Bosch.
Twee voor ruiters interessante Brabantse natuurgebieden, de Kampinasche Heide en
de Groot-e Pee1, val1en beide .juist buiten het waarnemingsgebied, maar de be-
schikbare data zijn luel op de kaarten a, b en c verwerkt omdat ze tot de meest
bekende Brabantse moerasgebieden behoren en veelvuldig in de Avifauna van Noord-
Brabant (Van Erve et a1 . 1,967) genoeniC worden.

).2. HeL voorkomen van geschikt biotoop

In 98 van de 100 blokl<en is stllstaand zoet water
a), maar in ruím de helft van de gevallen in een
klelner dan 10 ha (flgr,rur i).
A1s de r,oor ruiters belanqr i jkste bic,topen laten

te vlnden, in 66 moeras (kaart
zeer bescheiden oppervlak

zich onderscheiden:
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Figuur 1. Verdeling van oppervlak moeras over de blokken (n = 100, zodat n

tevens het % weergeeft).

- natte heide (met slikkige oeverzones van vennen)

- veennoerassen (Pee1)
- kwelmoerassen, a1 dan niet op breuken (Peelhorst)
- verlandende oude ri.vierarmen
- slikklge oevers van niet gel<anai-iseerde beken en rivieren
- vochtige, periodiek natl-e l,'eidegronien en broeklanden
*- oevers van zand- en grindgaten, ontgronriingen en opspuitterreinen
- rueteringen en andere ratloneel beheerde waterlopen en sloten
- tljdeli;k ondergelopen akkerl and

Deze biotopen va1len in de genoemde volgorde in steeds mindere mate binnen
natuurgebieden en hebben danook een geleidelijk instabieler karakter en wis,e1-
valliger betekenis voor rujters. Vooral natte weidegebieden en nlet gekanal'-
seerde beicen verLiezen ten ger,olge van cultuurtechnische lngrepen 1n omvang en
betekenjs voor broedende (Tureluur) en doortrekkende ruiters.

3. IlaLer:iaa1 en bewqrking

De onderzoekspericde omvat r1e periode oktober 1978 tot en met september 1983.
Op r^;aarnemingsformulieren konclen per maand per atlasblok vogels a1s overtrek-
kend of a1s verblijvend worden opg,ege\./en, respekLievelijk in de zgn. kolom F

en kolom G; aanLalsopgaven konden fakultatief (uitsluitend voor verblijvende
vogels) in een derde kolom H worden vermeld.
Bl j het samenstell-en .ran de verspreidingskaarten lverden aantalsopgaven geheel
buLten beschourvlng gelaterr. De kwalltatieve (aan/afwezigheids-) gegevens werden
over iie vijf jaar van onderzoel< gesommeerd. Een soort is a1s overvllegend
(open symbool) aangegr:\-en wannÉ:í:r hi j in het betref fende blok uitslultend
1n <le F-kolom r,,erd gene LC. Een soort is a1s verbli jvend (gesloten symbool) aan-
gegeven wanneer hij in het betreí fende blok tenminste éénmaa1 in de G-ko1om
werd gemeld , ongeaci-tt het a.rntal F -meldingen .

Hoewel tenmlnste één ruitersoort in prj-ncipe in ieder blok we1 eens aangetroffen
kan worrlen, werden in.rler blokken tot nu toe geen ruiters gemeld en in één
blok a11een overtrekkende, zodaL op kaart b vijf blokken zijn opengebleven.
Eer-stgenoemde viei: blokken zijn duldelijk nleL afdoende onderzocht, In tlvee
blokkern waarin stiistaand zoet water geheel ontbreekt zijn we1 ruiters gezien,
echter zowel qua fr:equentie van voor:komen (op kaart b uil--gedrukt in "rulter-
maanden") a1s qua soortenri-]kdom (kaart c) in de laagste klassen scorend. In de
tei<st wordt een stip op oe verspreirlingskaart aangeciuld a1s melding. Let we1:
één melding kan uit een grooL aantal waarnemingen ult meerdere jaren bestaanl
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4. A1 o'verzicht van de ecof ie van de zes ruiters

Dit overzicht is hoofdzakelijk gebaseerd op Cramp & SÍmmons (1983) en Boere

(te76) .

4.1. Algemene biotoopeisen en voedselkeuze

Alle zes behandelde soorten leven voornamelijk van ongev/erveld dierlijk voedsel.
De vogels verzamelen dit in weke bodems' tussen de vegetatie of in het water'
De Zwàrte Ruiter foerageert in dieper water en zwemt vaker dan de andere
ruj-ters. Ruiters zijn hoofdzakelijk "oogjagers". De Oeverloper zoekt zijn prooi

- meest vrijvliegende volwassen insekten - óp de bodem'

De enige eksklusieve zoetwaterliefhebbers in de groep zijn Witgatje en Bos-
rulter. De Oeverloper heeft eveneens een voorkeur voor zoet water, maar minder

uitgesproken dan beide voorgaande soorten. De Zwarte Ruiter is zowel in zoete
a1s in brakke milieus te vinden, terwijl Tureluur en Groenpootruiter het meest

marine milieu bevolken. Witgatje en 0everloper komen zowel langs stromend a1s

stilstaand water voor, \.{at ten opzichte van de overige' meer aan stilstaand
water gebonden, soorten een aanzienlijke verruiming in biotoopkeus betekent.

4.2. Ligging van de broedgebieden en omvang van de Fins-Scandinavische populaties

A11een de Tureluur komt in het onderzoeksgebied a1s zekere broedvogel voor.
Bosruit er en Oeverloper behoren tot de mogelijke broedvogels. De eerste ver-
dween i n de ZO-er 3aien van deze eeuw als broedvogel uit Brabant (Teixeira 1979),

en van de laatste is het zeer lastig een broedgeval vast te stellen. De belang-
rijkste broedgebieden van deze soorten bevinden zich evenals die van l{itgatje,
Gróenpootruiter en Zwarte Ruiter oostelijk en noordoostelijk van ons land, vee1al
boven de 55-ste breedtegraad. De meeste ruiters die in Nederland doortrekken,
zijn van Flns-Scandinavische oorsprong. Britse Tureluurs, Groenpootruiters en

Oeverlopers bereiken zelden ons 1and.
De omlzang van de Fins-scandinavische broedpopulaties, bij Tureluur inklusief de

Duits-Deense populatie, is voor de betreffende soorten a1s volgt:
Oeverloper 700.000 paar Groenpootruiter 97.000 paar
Bosruiter 47O.0OO paar Witgatje 95'000 paar
Tureluur 103.000 paar Zwarte Ruiter 45.000 paar

/+.3. Y r r,edbiolog'ie

Bij vier van de zes so.lrten is de broedzorg niet gelijk over de sexen verdeeld.
Dit re.sulteert in een aslrnchrone trek van verschillende geslachts- en leeftijds-
groepen binnen één soort. Blj ZwarLe Ruiter en líitgatje verlaten de 99 q"
Éroeàgebieden zeer vroeg, narnelijk na een verblijf van 3-5 weken a1 in de eerste
helft van jun1.
Bij Bosruiter en Groenpootrulter blijven d" gg tot eind juni in het broedgebied.
Tureluur en Qeverloper kennen een broedrorg d6or beide oudervogels, zodat de

trek pas in de loop van juli op gang komt. A11e soorten brengen één broedsel
groot per seizoen; bij mislukken volgt meesial een na1egse1, en indien niet,
dan wordt het broedgebied verlaten. De meeste legsels bevatten vier eieren,
waarvan bij Groenpoótruiter, Oeverloper en Tureluur 75-85 Z uitkomt, terwijl
(bij Groenpootruiter en Tureluur) 32-50'Z van de jongen vliegvlug wordt.



4.4. Tijdslip en plaats vein ie rui

Na de broedti.jd vern.ieuwen rle volwassen vogels hun verenkleed. Van vri jwel a1le
ruitersoorten begint een deel van de populatie de slagpenrui in de zomerge-
bieden. Het verminderde vliegvei:mogen en de behoefte aan gemakkelijk bereikbaar
en kalkrijk voedsel resulteert in het gekonsentreerd voorkomen van pleisterende
vogels in optimale blotopen.
Zwarte Rulters ruien van junl tot in oktober; de eg en mislukte broedvogels
zijn ongeveer een maand eerder ltlaar dan de 6ö. VËËf uog"ls maken de gehele
ruicyclus hier door en de naxirnale aantallen 1n het l{addengebied worden in sep-
tember bereikt.
De kontinentale Tureluurs van hrest-Europa beginnen hun rui aan de Noordr,rest-
Europese kusten, maar voltooien dle in zuidelijker streken. Veel kleinere Ture-
luurs van de noordelijke kontlnentaie vorm trekken in juli meteen door naar
zuidelljker ruigebleden. IJslandse Tureluurs arriveren i-n juli in het \iraddenge-
bied om er te ruien en grotendeel-" te overwinteren.
Groenpootruiters rulen in r.e1e gradaties op aJ-1er1ei plaatsen tussen zomer- en
wintergebied. Sommige beglnnen hun slagpenrui om die in Afri-ka te voltooi-en,
terwljl enkele op onze breedte de gehele ruicyclus doormaken.
h/itgatjes beginnen hun rui i,r de zomergebieden en sluiten die af in het winter-
gebied.
Bosruiters ruien grotendeels in hun winterkwartier, maar een deel begint de

slagpenrui aan de lliddellandse Zeekusten.
Oeverlopers ruien vrijwel geheel ln hun overwinterlngsgebied.
Van soorten die op onze breedtegraad de gehele ruicyclus doormaken is een ge1íjk-
matÍger verloop van de najaarstrek te verr',achten, terwljl soorten die overwegend
zuideli-jker rulen in een kortere tijdsruimte zu11en passeren.

4.5. Trekwijze en trekrichting

Trek over lange afstanden en in een breed front vindt bij a1le ruiters plaats
naast trek in etappes rnet soms stuwing in de kustgebieden (estuaria). A11e soorten
trekken veelvuldig's nachts. Van Tureluur is in juli en augustus langs de kust
soms opvallende zuidwaartse avondtrek waargenomen (Camphuysen & Van Dijk 1983),
mogelijk ais aanloop tot nachtelijke trek.
Jonge Oeverlopers vormen minder vetreserv: dan volwassen vogels, zodat zij meer
"geneigd" zijn kortere afstanclen af te leggen; voor de overige soorten wordt dit
nlet beschreven.
Vooral Bosruiters leggen lange-afstandsvluchten af, bijvoorbeeld van Zweden naar
het Middellandse Zeegebied (Ita1:-e, Camargue).
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Langs onze kusten is van Zwarte Ruit.er, Tureluur, Groenpootruiter en 0everlolrer
opvàllende noordwaartse trek 1n mei waargenomen, terwijl de najaarstrek ondui-
Oàfiit en a1ríjd minder in getalssterkte was (Camphuysen & Van Diik 1983).
De tiekrichtingen van ScandÍnavische en Finse broedvogels. zijn overwegend ZW

LoL ZZW, uirgeàonderd l{itgaLje (Z\l-Z) en Bosrulter (ZZW-Z), waarmee de Bosruiter
de minst westelijke en tevens minst op ons land gerichte trek vertoont.
gostelijker Russische en Siberische broedvogels trekken over midden Europa,
Balkan, Klein-Azie en Azie naar hun overwinteringsgebieden (Afrika, India,
Z}-Azie en Australie).

4. 6. "l,rhnterhardheidrr

De Bosruiter is de enige echte zomervogel; de andere vijf soorten zijn tot in
de winter of de gehele winter op onze breedtegraad aan te treffen. Veelal vindt
overwintering p1àats in brakwatergebieden, het Waddengebied en in het Delta-
gebied.
Éet talrijkst is de IJslandse Tureluur (Tringa totanus robusta), vrijwel uit-
sluítend lung" de kust. Bij vorstinval in december vinden zui-dwaartse vluchten
plaars (Camphuysen & Van DÍjk 1983). In het binnenland is vooral het Witgatje
iung= stromànde, niet dichtvriezende r^iaterloopjes wintergast, plaatselijk ook

op afgelaten viskweekvijvers en andere plekken.

4.7. Herkenbaarheid

Ruiters hebben een markant voorkomen en een ekspressief geluidenrepertoire,
zodaL weinig vogels onopgemerkt blijven. ts Nachts - a1s geluid het enige mi-dde1

tot waarnemen is - kan met name de Bosruiter aan de aandacht ontsnappen vanwege

de nogal onderdrukte roepgeluidjes.

4.8. Samenvatting

0p grond van het hlerboven beschrevene zijn globaal de volgende tendenzen te
herkennen:

voorkomen van zoet naar zout B W 0 Z GT

nabijheid van broedgebied (dichtbij + ver) T 0l{B GZ

omvang populatie (groot + klein) 0 B T GW Z
verlaten broedgebied (vroeg -r laat1 \tZ BG 0T

lengte van ruiperiode op onze breedte
(1ang + kort) ZT h: G B 0

trek over korte afstanden (veel + welnig) OI',TG Z B

trekrlchting ZW-Z (vee1 + weínig) TGO Z h' B

winterhardheid in binnenland (groot + \\r Z 0 GT B

klein)
herkenl.aarheid

B = Bosruiter
\{ = Witgatje
0 = Oeverloper

(groot + klein) (zrGWO)B

Z = ZwarLe Ruiter
G = Groenpootrulter
T = Tureluur

Wanneer al deze faktoren even sterk van invloed zouden zijn op het voorkomen van
ruiters, dan zou de volgorde naar afnemende presentie a1s volgt zijn: W 0 T Z G B.

De sÍtuatie voor oostelijk Noord-Brabant stemt hiermee vrijwel overeen, met dit
verschil dat Groenpootruiter en Zwarte Ruiter van plaats verwisselen. Kennelijk
is de geringere populatiegrootte van,de ZwarLe Ruiter van veel grotere invloed
dan bijvoorbeeld het langere ruiverblijf ten opzichte van Groenpootruiters.



s
C,
(v
-r
-E
C)

-a

-7

5. Resultaten

5.1. Algemene verspreiding {,,

Uit de kaarten b en c blijkt, dat de diverse soorLen een zeer ongelijkmatige
verspreidingsintensiteit hebben. Door het sommeren van vijf jaar waarnemen zijn
de werkelijke verschillen genivelleerd, maar kennelijk is dit methodische
neveneffekt van ondergeschikt belang.
De relatie tussen moerasoppervlak en het voorkomen van ruiters per blok is
nader uitgewerkt in figuur 2.

HOE RAS 0 ha 1- 10 ha 10-100 ha - 100 ha

RUITERMAANDEN

Figuur 2. De relatie tussen moerasoppervlak en ruiierpresentie per atlasblok.
Voor verklaring van trruitermaanden" zíe kaart b.

De blokken met een grotere oppervlakte moeras, vooral dj-e met natte heideter-
reinen, scoren konsekwent i-n de hogere klassen van het aantal ruitermaànden
(figuur 2 en kaart tr) en de soortendiversiteitsschaal- (kaart c).Ook vallen
het stroomgebied van de Dommel bij Liempde-Ol1and, daL van de Strijper Aa bij
Soerendonk en de Peelstreek op.
Bijzonder laag scoren de blokken in het zuidwesten en noordoosten, waar de meer
grofzandhoudende boclems nauwelijks moeras of ander geschikt ruiterbiotoop kennen.
Het Kempische vennefl- en beekdalengebied met de Peel en de lemige bodems van
het noordelijk Dommerldal herbergen de belangrijkste ruiterbiotopen.

5.2. Soortbespreki-ngen

Bij de volgende paragrafen wordt verwezen naar tabel 1, de presentiediagrammen
(figuur 3) en de verspreidingskaarten, die - om overeenkomsten en verschillen
meer te benadrukken - niet in de systematische volgorde zijn afgedrukt. Tureluur
is naast Oeverloper, ZwarLe Ruiter naast Groenpootruiter en trrlitgatje naast
Bosruiter afgedrukt

5.2.7. Zwarte Ruiter

De Zwarte Ruiter is een broedvogel van de arktische en subarkLÍsche, open tot
dun beboste toendra en is afhankelijk van'de nabijheid van water.
De eerste Brabantse vogels worden in maarL gesignaleerd. De doortrek naar de
broedgebieden vindt vrij snel plaats in april en mei (Finse broedvogels arri-
veren gemiddeld op 4 mei in hun broedgebied). De zeven juni-meldingen kunnen
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Tabel 1. Totaal aantal blokken waarin de zes ruitersoorten zijn gemeld.

Het aandeel blokken met uitsluitend overtrekkend waargenomen vo'gels is
zoweL absoluut (F n) als in procenten (F 7") aangegeven'
A1le maanden zijn gesommeerd. Sterk afwijkende waarden zijn onderstreept.

Soort ZwRu Ture Groe \^/itg Bosr Oeve

Aantal blokken

n (F+G)

Fn

F7"

42

6

14,3

67

6

9

59

6

10,2

84

4

!,§_

4t

4

9,8

81

2

U-

Aantal meldingen

n (F+G)

Fn
E<V

125

T4

11,2

z))

25

).o,7

i98 405

?a ?)

14,6 
'A

83 270

B12

9,6 U

L;iLf lc
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betrekking hebben op snel teruggti,eerde 9o of op tweedejaars vogels (deze
blijven nauwelijks in Afrika en L,ere.iken'slechts deels de broedgebleden). In
juli arriveren steeds meer vogr:l:--: en in augustus wordt de ttnaximalett versprei-
ding bereikt. De in Oost-Brabanl geregistreerde presenties zljn zodanig, dat
niet van een echt maximun gesproken kal rvorden; april , inei, augustus en septem-
ber zijn 1n geografisch opzicht ilagenoeg gelijk bedeeld meL Ztlarte Ruiters.
De door Van Erve et all. (1967)',,r.,rmelCe aantalsmaxlma ia september worden in
het besproken materiaal niet Lr:r'rr;:,11,c-.r.onden a1s ruimste geografische versprei-
ding. 0ktober en novemhei: \,o-Í'Íilen l:ern nasleep van de elgenlijke rloortrek. Van
overrvintering is gee.r :,Dr.r,rr.

5.2.2. Tureluur

In grote delen van ons land is der Tnreiuur niet zazeer a1s ruiter, maar als
weidevogel bekend. 1n zijn aanpa:ssing íran kr-rltuurlar-rdschap onderscheidt de Ture-
luur zlch van andere ruiters. Toch heeft cie iirreluur het karakter van een kust-
vogel behouden.
Kontlnentale TureluLlrs van onze breedtegraad overrsiirteren minder zuidelijk
(Z-Frankrijk, Iberlö, r,,estelijk }liclrieliandse Zeegebied) dan Fins-Scandinavische
vogels (westeli-jk Af rika) . 'Ierwl jJ- in naart en april onze broedvogels arriveren,
is er ln april en mei nog doortrr:lt va:, ;icorCleijlie broedvogels met een langere
trekroute. De rloort-rekplek langs de Hcliandse kust valt eind apri.1 - begin mei
en in somnige jaren ook nog j.r de tr^reede meihelft (Camphuysen en Van Dijk 1983).
De juniversprerding zal groterdeels overeenkomen met die van broedende vogels.
In de Atl as van de Nederl an.-l se Rroedr,ogels (Teixeir-a L979) r^rorden voor oosteli jk
IIoord-Brabant -17 blckken aafig.l..rriven, '$,aarln 13 zeker , 12 r,-aarschi jnlijk en 12
mogelijk clcor Tureluurs werrl gebroed (197,3-ittll). De 30 junl-nreldingen van
7919-1983 geven ten op,:ir:hre hiervan een dailng r.'an i9 7i. rnaar jn hoeverre deze
cvereenstemf* rnet de reele rlaling i-s hi,i:r'u r 'r r-.,i :i t-e ieliieri (Vermoedeli-jk is
oe achterr-ii tgang c,r-orer ,'1q"n t$ Öio ; irl s ,rLl.er.ln :;ioliliti-r il,:t zo-.,'L.l mei- a1s juni-
waarnenj ngen oDg€rvat i',crc1en a i:,, br.oedv,rge l r rr'-<prciding, behor-en slechts 25
blokkel tot deze kategor:ie: de ge,-,graf isch.r achteruii.q:'1inq zou dan 33 Z bedragen).
l,la juill rreernt het aanta i ir,rr-',lilte n tir:t Tureluurs gestaag ai. De broedvogels ver-
laten ujtr.r:1i-jk -;u.i i h..rrL-b1,,',edlerrcin en l,,orden geieideir,lli door trekkers ver'-
vangen, etl-rier zcnder r'iat Ce r,-ilr:.: Drc.idingslntensiteiL r,an juni nog wordt geöve-
naard .

De vooriieur r-,oor brirklie en 7-crlf íl ni11eus, die overigens orik irr c1e broedtijd
ee n grot.e ro1 spee 1t ( ilelntena & 'Li-mmerman 1976), doet zlch in de nazomer ook
geLden, Dari de riazone.:rr.ersprei rllng achterbli jf L bi j die ili heL voor jaar moeL
groLe:ndr:eis r,ro;:r1::rr toegeschr-even aan de aanwezlgheld van br^oeci\rogels in het
r,ooi:' jaa,- 

"

De lJsL:rn,ise Tur:i-.iullrs, dre in Ce winler onze kusstreek bevoll<en, bereiken oos-
tei i ;k iioori-Bra-l-,alt nrel .

5.2,3. (iroenpor:tr-u"iter

De Groenpootruj te:: is broed..'ogcl van de 55-stc tot de 70-ste breedtegraad en
beivoonL cie taiga 1-ot, r n de boreal e zone; i1e soort mi j111- ka.l.e ber:eachti-ge streken
en dic.h:-e, hogr: \,egeL.aties.
De eers',e vcgeJs t,erschi,inerr in nraart. lvaarna de trek naar cle broedgebieden in
april e:r mei, over belde ,raanden geli-jk verdeel d, plaatsvincit ( langs de Hollandse
kust: e:nd april tot 'i-ralf mei " Canphui,sen & Van Di.ilt i9B3)" De zeven juni-rvaar-
nemingen hebben r,ermoecieiljk betr+1<kr'rg cp overzomerende tiueedejaars vogels of
op vroelj ieruggÉrl.e cr-ce (ili sl.Lllit-r .' j 1-.roe11r,ogel:;.
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betrekking hebben cp snel teruggt-iteerdr go of op tweedejaars vogels (deze
b1i jven nauwel i jks in Atrika en 1.,er-crken' slechts deels de broedgebieden) . In
I'uli arriveren steeds meer vogcl:.: en ln augustus wordt de t'maximalett versprei-
ding bereikt. De in 0ost-Brabant geregistreer-de presenties zijn zodanig, dat
niet van een echt marimum gesproken kan worden; april, rnei, augustus en septem-
ber zi-jn in geografisch opzicht nagenoeg gelijk bedeeld met Zrvarte Ruiters.
De door Van Erve et all " (1961 ) ..,r-.pra"16" aantalsmaxima ln -september worden in
het besproken materiaa"l niet t-i:r-u;lgevonden a1s ruimst-e geografische versprei-
ding. Oktober en novembelr 1,'orrlÉlr l:en nasleep van de elgenli jke doortrek. Van
overwintering is geen sprakc"

5.2.2. Tureluur

In grote delen van ons land is de Tureluur nieL zozeer a1s rr-riter, maar a1s
weidevogel bekend" In zl jn aanpassiitg aan kul tr:urlandschap onderscl'reldt de Ture-
luur zich van andere rulters. Tocil heeft de Tur-e1uur het karakter van een kust-
vogel behouden.
Kontlnentale Tureluurs van onze br"eecitcgraad or.erwinteren minder zuldelijk
(Z-Erankri jk, Iberie, ruestel i-'jk i\{j dCel1-andse Zeegebied) dan Fins-scandinavische
vogels (westelijk Afrlka).'Ierrvlj1 i.n naart en april onze broedvogels arriveren,
is er in april en meí nog doorLrek val noorCleijke broedvogels met een langere
trekroute. De door"t-rekpíek langs de Hol-landse kust valt eind aprÍ1 - begin mei
en in sommige jaren ook nog in de tr^reede meihelft (Camphuysen en Van Dijk 1983).
De juniverspreidlng zal grr:t-e:-ldeeis overeenkomen met die van l,.rroeclende vogels.
In de At.1as van de NederlarrLis,e Rr:r:edvoge,Ls (Teixeir:a 1979) worden vcor oostelijk
l'Joord*Ilrabant 37 trlokken aaltgÉ)':t{]'\.'en, t,,aarin 1ll zeker , 12 t,aarschijnlijk en 12
mogeli jk cloor fure-Luurs werii gebr-oed (1973-l\tll). De 30 juni-meldingen van
i979-1983 g,even ten op:rlchte hier',-an een di:lrng -, an i9 Z. inaar in hoeverre deze
cvereenstemt mei- cie ree-1 e rial.ing r-s hi,:ri..': r,i,i :f t-. ieioeri (\'errnoedelijk is
oe ac,ht-eruitgang gr-oter i1{,n 1gtio I .:1s ,r,-.,,-:, '.-..;li, =r ir:: ::',:i i:,ei- a1s juni-
waarnerni ngen opgevat r',ordr-n a1... :--'edi :,::l . -:'::l-i - 

j --.1. t-ehor-el slechts 25
blokkcir tot deze kategori r:: Ce ..,, .:r::f lsci]': -iriL3:urlit-:1: zoLi ian 33 Z bedragen).
l,{a juni rlee.nt het aantrr ir ;--,,.",.::; r,rr T-rr-c luurs qesi-aag .li, t-le broedr.ogels ver-
laten ui te.:r- 1i-,rh -;,-iil h.i, r:,-,: ile: r-:; n :r. r;ircl er gelelc::r-iii ioor trekkers ver-
van€lcn, c,-hi,:r- zcnder a:ri i: i.:r,: Df eidlnqsr nterrsitt:iï. i'an .jurii nog wordt geöve-
naard.
De voor-keurroor br,rkl<e en zolri-e milieus, die overigens ook irr de broedtijd
een grote rcJ- speeLt (Beinr,erna & Timmerman 1976), doet zich tn de nazomer ook
gelclen, iJart de riazon.rerr,.erspreitling achterbli jf t bi j dle in hel- voorjaar moet
grot.enCr:eis worCtn toegeschreven aan Ce aanwezigheid van broe,d1.,oge1s in het
voorjaa '"
De I.isiiindse TureluLirs, dj,e in Ce winler onze kusstreek bevolken, berelken oos-
Le i ; -ik ',1r,,1 l-R: rLlnt rri., 1

5 .2 "3. ( ir-oeni-.sqir-uiter

De Groenpcctrui ter- is broed,"'ogoi van de 55-stc-. tot de 70-st,e breedtegraad en
bervoont cle taig,a LCI in de l.,oreale zone; de soort mijdt kaie ber:qachtjge streken
en c11r:ht,e, hoge ïegei-aties.
De eers,e l'ogels r,ers:chi;nen in rnaart" hraaríra de trek naar de brcedgebieden in
april err mei, over beidc maanden geli-jk verdeeld, plaatsvincit (langs de Hollandse
kr-rst: ernC april tot half rnei" Canphui'sen & Van Di.ik 1983). D. zeven juni-rvaar-
nemingetr hebben vermoecielijk betreki.:l'-rrg op o\ierzomerencie tiveedejaars vogels of
op vr:oeil teruggel,.e cr-rte (i:ri s I i.rlii L' I ) i-.r"oed\1cp,e1:1 .
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Najaarstrek en pleisteren i;.,p,iii,ir he-,t'.,oorkomen in ju1i, augustus en september.
De hoge score voor augustur,,, rir,'i iri 20 Z van de blok.ken ultsLuitend overtrekkende
vogels, kenmerkt de vroege r"1gst r I naa;- zuidelijke gebieden. In vergelijking
met de Zwarle Ruiter va11en heri r r:latief kleine aantal juni-rneldingen en de

minder gelijkmatige najaarspass..;e op, kor:responderend met verschillen in broed-
biologie en rui tussen beide soorten. llet aantal oktober-meldingen bedraagt
slechts de helft van die uit september en novemberwaarnemingen zijn al zeer
uitzonderli-jk.

5.2.4. Wltgatje

Het Witgatje broedt hoofdzakelijk in de boreale zone lussen de 50-ste en de 65-ste
breedtegraad.
0pva11end 1s het hoge presentiepercentage van Witgatjes het gehele jaar door. Van

de zes hier behandelde soorten is het de wijdst verbreide. Dlt hangt in geen
geval samen met een grotere Noordr^rest-Europese broedvogelpcpulatie, die qua
omvang immers te vergelijken is met die van de Groenpootruiter. De ruime ver-
spreiding moet vooral toegeschreven worden aan de biotoopiceuze van u/itgatjes.
Het voorkomen langs stromend water, en nog rneer het foeragerend en trekkend
volgen van tíaterlopen en beken, brengt h'itgatjes op plaatsen \.{aar anclere ruiters
ontbreken. Het lrtitgatje toont hierin een overeenkomst met de Oeverloper, die
beide soorten ook in de overiulnterlngsgebleden ten zuiden van de Sahara van de

overige ruiters onderscheldt.
Dat na de doortrekplek in april-mei het aantal juni-meldingen zo hoog is komt
door cle extreen korte verblijfscluur van gg op de broedplaatsen (3-4 weken!).
Begin juni is 1n Finland a1 zuld\./aartse Èiek rvaarneembaar en half juni raken
centraal en Noordwest-Europa \.{eer bevolkt met og -l{itgatjes, 1n ju1l en augustus
gevolgd door öö en jonge',,oge1s. Aangezien ldit§atjes her en der in Europa ruien,
vindt wegtrek tot ver 1n oktober plaats en overwinteren is beslist geen uitzon-
dering. Dat januari en februari iets lager scoren dan november en december komt
overeen met het normale verloop van vorstperiodes in onze r^rinters.
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5.2.5. Bosruiter

De Bosruiter broedt iroofdzakelÍjk in de naaldhoutzone van de subarktische tot
de gematigcle zones, noordelijk ook op heuvelachtige toendra en de moerassen van
de bossLeppezone.
De Bosruiter heeft een zotuel in de tijd a1s in de ruimte beperkt voorkomen.
Relatief laat - in april - verschijnt hij en trekt voor een aanzienlijk deel in
mei door. Hoewel de Fins-Scandinavische populatie die van vele genus-genoten
ruimsciroots overLreft, blijft de Bosruiter in voorkomen ver bij de andere ruiters
achter. Klaarblijkelijk trekken Bosruiters ook in het voorjaar oostelijker door
dan de andere soorten, zcais ook ln het najaar Bosrulters de meest zuidwaartse
trek r,anuit de broedgebieden verLonen. Hlerbi-j wordt Nederland vanzelfsprekend
door een groot deel r,an cle populalie oostelijk gepasseei:d.
Qua bi,otoopeisen is de Bosruit-er eiet ie vergelijken met zijn morfologisch nneest
verwante famllielid, het Witgatje" Bosi-uiters bezoeken ruime slikkige oeverzones
van plassen en ztjn zelden langs stromend water te vinden.
Tijdens de najaarspassage wordt hier door Bosruiters gefoerageerd en gerust. De

rui r,indt piaats in het zuiden. Illustratief is de piek in augustus, waarna een
konstant-e afname volgr met nog maar enkele oktobermeldingen.
De minder expressieve roep kan een verlaging van het aantal trekmeldingen ver-
oorzaakt hebben: overtrekkende vogels ziin slechts door een klein aantal waar-
nemers gesignaleerd.

5.2.6. Oeverloper

De Qeverloper heeft een zeer groLe var-iatie in broedhabitat, van zeenlveau tot
in het gebergte en r.ran de medirerrane tot de zuid-arktische breedte.
Na een beschelden entree ln rnaart- zrjn aprrl en mei cie voorjaarstreknaanden.
Langs de Hollandse kust r,'orden de mees*,e rn de iierde ciekade r.an mei gezien
(Camphuysen & Van Dfjk 1983). Het groLe aantai -runi-telCinqen duidt op de 1ig-
glng van ons land binnen het feitelrjke broeCareaa.l ', an de soort. 0everlcpers
broeden 1n Frankrijk met- 1000-2000 paar, in Ieriand en Fngeland nlet boven de

50.000 paar en in l^,rest-Duitsland L25-250 paar. De -r-10 pa:r in Nederland val1en
hierbij in het niet,
Ilet i,r-oedblot-oop van de 0everloper strekt zrch van rivierdalen tot rotsige
bovenlopen in het gebergte (tot 4000 m) uit, met veela1 de nadruk op dit laatste,
behalve in \^lest-Duitsland (Rheinwald i9B2). lularkant is in dil- verband het foera-
geren op steenbestortingen van dljken en kribben in ons 1and,
Het duídelijk trueecoppige presentiedlagram toont aan, dat het voorkomen van
Oeverlopers voornamelljk bepaald wordt door noordleijke broedvogels die hier in
voor- en najaar passeren. Evenals blj her Witgatje ls bij de Oeverloper de
biotoopkeus (l,raterlopen) medebepalend voor de ruime verspreiding. Bovendien zijn
de Flns-Scandlnavische populatles zeer groot en trekken h.ier, ook al zijn de
konsentraties zelden groot, zeer ve-^1 exemplaren door. De september- en
oktobermeldlngen hebben vee1al betrekking op jonge vogels. Volwassen vogels
passeren in juli en augustus, op weg naar zuidelljke ruiplaatsen. Bij een zachte
herfsl- zi.jn soms lct 1n december Oeverlopers aan te treffen.

6. :qgsttye.!-tlrg

Het r,.oorhcmen \ran zes r:uiLersoor-i.en in oostell jk Noord-Brabant wordt beschreven
aan d,-. hancl van ir'aarnen.lrgen, die ver"zameld r,,erden in het kader van het Atlas-
pro-jekt voor ivintei:- en Trekr,ogr-'ls !'i:':n de S0V0N j,n de jaren 1978-1983.
De nac.r-r-rk 1igl 1-rierbi._1 op iiie ger-,qraf :,sr:he spi-eidlrig van maand Lot maand. Voor
de verschillende soortr.ri i,,orde:.l r.er-banden gelegd tussen ','oorkomen en biotoop-
elsen, broedgebied, 1-.r:or,:di,io1o,,:;i" en rui- en trekgedrag.
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De twee soorten met de ruimste biotoopkeus, Itlitgatje en Oeverioper, hebben

dienovereenkomstig de ruimste verspreiding, gevolgd door de 'i'':reluur die
hier in de zomermaanden als broedvogel verblijft, zíi het in .rfnemende mate.
Lager scoren Groenpootruiter en Zwarte Ruiter waarvan de eerste veelvuldÍg
doórtrekt en de tweede ook langdurig op onze breedte ruit ' maar minder
talrijk is.
Het móest beperkt kornt de Bosruiter voor, voornamelijk vanwege oosLelijker
trekbewegingen en een beperkte biotoopkeuze.
0p kaartón ,i3n verspreidingsintensiteit, soortenrijkdom en maandelijkse ver-
spreiding per soort weergegeven. In staafdiagrauunen is de maandelijkse omvang

van de verspreiding voor de zes soorten naast elkaar weergegeven ter verge-
lijking van de verschillende jaarcycli.
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ZIIARïE RUIIER - Tringa erythropus

TURTLUUR - Tringa totanus

GR0tt'lP00ïRUlTtR - Trinsa nebularia

lllTGATJt - Tninga ochroPus

B0SRIJITER - ïringa glareola
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