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HET VOORKOMEN VAN

Resultaten van een

BEEKVOGELS IN DE KEMPEN IN HET WTMERHALFJMR, 1977-1980.

proJect van Vogelwerkgroep De Kempen

l

l"

Hans Cornell"ssen

Voorwoord

Bevalllngen ziJn zelden genakkeliJk, maar de bevaLllng van een bekentelver-
slag ls een geval apart. Tom ileiJnen kreeg deetÍJds ai- weeën als hij de
gigantÍsche briJ gegevens dageliJks voor zich op het bureau zag LLggen. Na
een gedegen organisatie en uitvoering van de tellingen zelf, begon het
worsteLen met de gegevens. A1le formulleren transformeren per soort en per
beekgebled kostte al vele wekea. Ilet rekenwerk aL nlet mLnder. Van alles
werd alvast uitgewerkt en op papier gezeÈ-want aan bekentelllngen kun Je
tot in de lengte van dagec bltjven rekeneri. Echter de tiJd ontbrak Tom or
het af te moken. Omdat ríij het beiden a1s een plieht beschouwden alle
enthousl.aste tellers toch hun eigen resultaten te Laten zien en tk tlJd en
enthousiasme kon vlnden noor reken-, teken- en sehrlJfwerk ls het verslag
toetr. nog gereed gekomen. DaÈ 1s vooral gunstig, omdat de nieuwe "Kenplsche
I,{aterwlldtellingen" ea de Oost Brabantse bekentellingen van het SOV
prachtlg vergellJkLngsrnateriaal oplevetren. Ilelaae ís ook de bedreigí.ng van
de Kemplsche beek nog steeds aktueel. Ik hoop dan ook daÈ dlt verslag nlet
alleen bekeken zal worden als een bíjdrage aan onze vogelkennls, maar ook
aLs een niddeL om dÍe vogelkennis te gebruiken in de Btrtjd tegen de
vernielLng van het beekdal.

Rest niJ nog om, naast Tom, a1 die vogelaars te bedanken dle met hun inge-
stuurde fornulieren aan de basle staan vaa diÈ verslag: Marcel l{asscher,
Jan van I{lnden, Geert de l{tt, Jan Woutersr.Pleter I{outers, Rob de Boer,
Ilans Schipper, Jasper-Jan de KonLnk, Ted Sanders, Henk Hendrlks, Fred
Geven, Rob Aarts, Marco Bakermans, Kees GoudsmlË, Jos Jaspers, Jaeques van
KesseL, Tjeerd v.d. Kool, Harrí.e Lurllng, Frank NeiJts, Bob Ophof, Bert van
Opstal, Lex Peeters, Frank de Rooy, Monlque van Sehoubroeck, Marcel
SilvLus, Peter Voorn, WLu v.d. Voort. En nlet Ee vergeten al dle overlge
vogelaars die een of meerdere rnalen meegingen en ogen en oren Ín dlenst
wilden stelLen voor het beekvogelonderzoek.
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Inleldlns

-3-

Gedurende de nlnterhalfJaren van L976177 tot en rnet L979/L98O ztJn 1n de
Kempen zogenaamde bekentell-lngen gehouden. Deze telllngen ztJn ontstaan
vanuit interesse van Mareel Iíasscher en Too lleynen ln drle speelfieke
beekvogelsoorten: IJsvogeL, Grote Gel-e Kwikstaart en i{aterpieper. On deze
soorten te bestuderen was het nodÍg bepaalde beektraJecten te volgen. IIet
bleek weinig extra uoeite te kosten orn ook een aantal andere soorten "mee
te pikken" en a1-gauw was het idee geboren voor een systernatLsche telltng
van een (belangrijl() deel van het Kenpísche bekenstelsel, ontwikkeld en
georganiseerd door Tom lleynen. De nethode van tellen uerd afgestemd op de
volgende vraagstelllng :
1. IIoe 1s de soortenaamenstelling, de verspreÍdlng en het. aantalsverloop

van beekvogels gedurende het wlnterhalfjaar.
2. Wat is de rel-atle van deze aspeeten Eet het beektype en het beekdal-

landschap?
3. I,lat is de Ínvloed van het !íeer, ln heE blJzonder vorsE, op beekvogel-

populatles ln de wlnter?
4. Iíat voor functie vervult de beek voor de vogels?
5. Op welke wiJze kan het beekvogelonderzoek Ëen goede konen aan beheer en

bescherming van het Kempische beekdal?

In dit versLag zal punt 1 de meeste aandacht krtJgea, oadaÈ dit tenslotte
de basLs vormt voor de andere.. ',vraagsteLlLagen. ïnvloeden van lreer en
landschapsstructuur komen echÈer ook herhaaldeliJk ter sprake, waarblJ ln
het bijzonder veel aandacht wordË besteed aan de wisselwerking tussen
stilstaand open water en beken.

In hoofdstuk 5 (diseuseie) wordt ook alvast een eerste schuehtere pogÍng
gedaan om het een en ander biJ te dragen aan vraagstelllngen 4 en 5. Voor
een goede afweglng van belangen bÍJ de beschennlng van onze beken ls het
nodlg, verantwoorde waardebepallngen fre ge\ren van de dÍverse facetten van
het beekdal. De rcinterse vogelfauna ls ook zo-n alet tseg te denken faceË en
er zu1len ln dít verslag enige suggestles gedaan yorden toÈ het vaetstelLen
van de "waarde" van de KempÍsche beken rf,aË betreft sintervogels.

2. ,Geblglsbeschrtjvlng :':'i:

De bekentellLngen zlJn uitgevoerd ln het gebted "de Kempen", 1n Zuid-Oost
Brabant. Zoale te zÍen ls Ín flguur 1, zlJn blnnen het werkgebled drle
bekenstelsels Ee onderscheiden. Verreweg het grootste hlervan l-s het Don-
melstelsel, waartoe de KleÍne Dommel, de Doumel, Sterkselsche Aa, Tongel-
reep, Beekloop, Keersop en de Run behoren. Grote en Kleine Beerze vormen
het Beerzestel-sel en de Reueel vormt een eLgen stelsel, hoewel deze bulten
het gebled rnet de LetJ verbonden is. Alle genoende beken ziJn nog vóór
Den Bosch als Dommel- samengevloeLd en rateren aldus af op de Maas.
De Kernplsche beken behoren all-e tot de zogenaamde laaglandbeken. Deze
hebben door het gerLnge verval Ín hoogte (zLe flguur 1) een 1_age
stroomsnelhetd, In het boek "Beken in Brabant" (Van der Straaten en Von
Meyenfeldt L976) wordt ultvoerlg lngegaan op de karakterlstieken van de
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kenplsehe beek en met naoe op de schaareheld van dlt beektype blnnen
Europa. SLeehts enkele aspecten van het Kempleche beeklandeehap sorden
hierna kort besproken:

FÍguur 1. Het gebled van de bekentelllngen, met trejectnummerlng en hoogte-
LlJnen. De punten rraar de beken een gellJke hoogte hebben ziJn
tret elkaar verbonden, de hoogte ls llnks ln oeters aaÍrgegeven
(afgeleid van topograflsche kaarten 1 : 50.000).
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In flguur 2 ls aangegeven welke stukken beek nog nln of meer natuurllJk van
aard ziJn (waaronder ook lang geleden gekanallseerde beken vallen) en welke
stukken recentellJk genormallseerd ziJn. In het laatsÈe geval zlJn de zo
karakteristleke meandere verdwenen. De oevera, dle Ín de natuurlÍJke
sltuatie stell en hoog zlJn door oeverafslag, loperi dan geleldellJk af of
ziJn voorzien van een beschoellng.
Een normallsatle gaat over het algerneen samen met een complete veranderlng
van het beekdaLlandschap. BroekbosJes, klelnschallge hool- en graslandJes,
overgangen van vochtlge naar droge helde, dat alles ls glechts hler en daar
a1s trlest restantJe terug te vlnden. Polderachtige landschappen Eet een
sterk gereguleerde'waterhulshoudlng komen ervoor in de plaats.

Figuur 2. Aard van de beektraJecten.
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Langgeleden genormallseerde beken hebben zlch vaak redeltJk kunnen
herstelLen, omdat de daarnee gepaard gaande wlJzlgtngen Ín het oorlngende
landschap deetlJds nog nlet zo rigoreus waren, Ook deze zlJn lngedeeld biJ
de natuurltJke beken.
Voor de vogels ls de aànwez.lgheld van de etlletaande open wateren ln de
omgevlng vaak van zeet grote betekenls. Somndge hlervagr Eet nane de
vlskwekerÍJen, staan 1n dÍrecte relatÍe tot de beek. In flguur 3 (zÍe
bÍJlage 4) ztJn een aantal voor wlntervogele belangrlJke open wateren
aangegeven. ZL) zuLlen herhaaldeltJk ter sprake konen bfj vergelljking
tussen de beken- en plassentelllngen (zie 3.3).

3. Methode (voor een uitvoerige beschriJving zte biJlage 4)

I^Ierkwijze ,in het veld

In de winter var. L976/77 tot en net L979/ 1980 ziJn 12 telllngen verricht,
elk betrekktng hebbend op 150-160 kn beek. De te1llngen rlchÈten zlch op
twee groepen van soorten, die hler A en B worden genoend (tabel 1).

Tabel 1. Selectle van de telsoorten.

In dlt artikel worden alleen de telresultaten van de soorten uit groep A
besproken
De beken werden op voorhand ln klelne
trajecten zlJn gemÍddeld 0,8 kn lang
lndellng 1s ln figuur 1 aangegeven.

stukJes verdeeld. Deze zogenaamde
(varlatle 0,5-1.2 kn). De traJect-

De telperloden

In Èotaa1 werden 12 telltngen georganiseerd. Er werd steeds tenminste 8O7"

van het maxlmale aantal getelde traJecten (n=193) geteld. Tabel 2 geeft een
overzÍcht van de Èelweekends met blJzonderheden. In btJlage 1 zlJn deze
gegev€ns gedetallleerder weergegeven per beek.

Groep À: rrwatergèbondenr'

Dodaars
Blauwe ReÍger
L'ilde Eend
lrlintertaJ-ing
Tafeleend
(uifeend
Waterhoen

en i'óevergebonden" soorEen

Meerkoet
iia tersni p

Wltgarje
IJsvogel
Grote Gele KwikstaarE
iJaterpieper

Groep B: overige

Buizerd
Torenvalk
Patrijs
Kievit
Scholeksrer
\ru1p
GrutÈo

tel soorÈen

Tu reI uur
l.Jltte Kwiksraart
Ve1 d I eeuwerik
Graspieper
K ramsvogel
Kopervi ek

i



68 BEEKVOGELS

Tabel 2. OverzLcht van de telllngeÍ! oet vermeldlng van de weersoostandig-
heden.

Vertrerking van de gegevens

Per telweekend werden de volgende baslsberekeningen geoaakt:
1. Z presentie - trajecten = percentage traJecten waarÍn de soort 1s

waargenoDen, t.o.v. het totale aantal getelde traJecÈen.
2. Aantal vogels.
3. Aantal vogels per geteld traJect; hlerdoor z1 Jn de verschillende

telweekenden onderllng vergell Jkbaar.
4. Aantal vogels per presenÈ1e traJect: dÍt kan een lndlcatie geven

van de mate waarln de vogels zlch concentreren.

Van de talriJke telsoorten worden punt 3 en 4 ln blokdlagrammen ultgezet
tegen de telllngen (zle biJvoorbeeld flguur 4 en 5). HlerbtJ ziJn de tel-
llngen meestal gegroepeerd ln vier kLassen.

Ielling DaÈa Aantal getelde ÈrajecÈen l.reersomstandi.gheden

A 29/30 jan 1977 157 (8I Z) 29 jan: vrij krachtige vlnd, wisselvallig meÈ sneeurí en zonnige
perioden.
30 jan: rdej.nig uind, zonnig
'È voorgaande weken geen vorst

B 26/27 wr 1977 t82 (94 Z) bewolkt, regenachtig
* voorgaande weken geen vors!

l4l1s jan 1978 r93 (100 Z) vrij zonnig Èot bevolkt, ca 5 'C, geen neerslag
+ voorgaande weken geen vorst van betekenis

18/19 mrt 1978 188 (97 7.) half tot zvaar bewolkÈ, enkele buien, mati,ge wind
* voorgaande veken geen vorsÈ

D

E 23/24 dec i978 191 (99 Z) bewolk!, geen neerslag, ca O oC

* a1le plassen/vennen sinds enkele dagen dichtgevroren
F 3/ 4 feb 1979 186 (96 7.) onbewolkr, zwakke ro! marige vi.nd, 4 oC

+ a1le plassen/vennen zijn a1 vijf weken dichtgevrorenl
C 24/25 mrt 1979 190 (98 Z) 24 nrt onbewolkr, zonnig

25 mrt: zuaar beuolkr, regenbuien, matige vind
* voorgaande ueken geen vorst van belekenis

H 13/14 okt. i979 I54 (80 Z) vj.sselend bewolkr, vrij krachrige wj.nd
* voorgaande weken geen vorst

I 27/28 okt 1979 licht bewolkt, vrij zonnig, zvakke wind, ca 8 oC

* voorgaande weken geen vorsÈ
17s (91 7.)

J l/ 2 dec 1979 175 (91 Z) beyolkr, marige uind
* voorgaande veken geen vorst

K l2l13 jan 1980 (81 Z) onbewolkt, vrij zwal<ke wrnd, ca 0 oC

. *.lvoo4gaande week sÈeeds lichte nachtvorsÈ; op 11/12 jan matige
vórsÈ; vrijuel a1le plassen/vennen grotendeels dichtgevroren

L 26/27 jan L98O 17s (91 Z) wisselend bevolkt, zonnige perioden, vrij koud
* de meeste plassen/vennen di.chtgevroren

Klasse Tel1lngen Selzoen Ges teldheld plassen/vennen

I
II

III

IV

H,I
ArCrJ

E,F,K,L

BrDrG

naJaar (oktobe r)
wlnter (december-

januarl )
wlnter (decenber-

februarl )
voorJaar(oaart)

oPen water
open water

dlchtgeworen

open water

È.



Voor enkele soorten (I{aterhoen, I{ltgatJe,
chronol-oglsche volgorde ultgezet op de
lnteressantere grafleken oplevert.

Verder zlJn alle waarneinlngen gegroepeerd
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IJevogel) worden de telllngen ln
horizontale 48r ondat dlt

ln aantalsklaeeen :

Klassen Aantal exemplaren per traJect

1

2

3
4
5

6
7
etc.

1

2-3
4-7
8-1 5

r6-31
32-63
64-t27

Van deze aantalsklassen 1s de frequentleverdellng berekend. De frequentles
per klasse worden cumulatief u1Ègezet (ledere waarde wordt opgeteld biJ de
vorige; het totaal komt dus telkens op 1.0 uit). Op deze nanler kunnen we
snel aflezen tot welke aantal8klassen blJvoorbeeld de helft of drlekwart
van de waarnemlngen behoort. Deze grafÍek wordt steede genaakÈ voor de vler
te1I-lngsgroepen afzonderliJk en voor alle telllngen ln toÈaal (zte biJvoor-
beeld figuur 6);tlndien punten sarDen va11en met x (a11e telllngen), zlln ze
nlet ingetekend.

Voor enkele soorten volgen we het aanÈalsverloop stroomafwaartB aan de Dom-
me1,' dus van traJect I tot en meÈ 48 (zte blJvoorbeeld flguur 7). Ook bÍJ
deze traJecÈen zlJn de aanEallen cuuulatief ultgezet, dus hoge aantallen
Per trajecten kunnen ce aflezen a1s een stelle he11lng tuseen three opeen-
volgende punten.

Tenslott.e zijn de gegevens van de Eelsoorten per beek(dee1) verzaneld tn
tabel 3.

De "plaqsentqlllngen"

De gegevens van de bekentelllngen worden regelmatlg vergeleken met dle van
de watervogeltelllngen ("plassentellLngen"l tn de Kenpen. De resultaten van
deze plassentelllngen zÍJn verzameld in blJlage 3.

Voor tlllde Eend, Waterhoen, Meerkoet en lJevogel zlJn de aantallen op de
"plassen" Ín een graflek ultgezet, ear[en rnet de absolute aantallen van de
bekenteLllngen. Aangezlen voor belde telllngen geldt, dat verreweg de
meeste betreffende wateren geteld zLJn, ztJt de gegevens enigzlns Det
elkaar te vergeltJken.
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4. Resultaten

In biJlage 2 zLJn de baslsgegevena van
de graflekJes sanengesteld," die ln de
ultgelegd.
De soorten van groep A rorden ln het nu volgende apart besproken. Er wordt
steeds begonnen met een korte sarenvattlng van het Vogrkomen ln Europa.
Al1een de gegevens dÍe voor de bespreklng vao belang kunnen zLJn, zlJn
hierbij vermeld. De gegevens zíJn vrlJnel geheel gebaeeerd op Cranp en
Slmmons (L977), SlulJters (1975) en Teixeira (1979).
Onder het kopJe Bekentelllngen wordt lngegaaa op speclfieke telprobleoen en
worden de telresultaten gepresenteerd en besproken.

Tabel 3. Resultaten van de bekentelllngen per beek(deel); a1le telllngea
gesommeerd.

BovensEe rij: gemiddeld aanEaJ per gefeld araject.
onderste rij: idem, uiL3edrukt als percentage ten opzÍchte van alle beken en gecorrigeerd voor de lengLe
van de beek c.q, het aantal getelde trajecten (zle tekst).
OIrder de afkorcin3 van de naam van de beek is het getelde aanLal trajecten over alle Eellingen sanen
aangegeven (aantal trajecÈt.elllngen).

de telsoorten opgesond. Illenrit zlJn
tekst ziJn verwerkÈ en ln par, 3,2

beek ( deel )
adntdl tra jecLte.l Itnjer.

Re

2t).

GB

329

KB

,no
Ru

767

Ke

174

Be

108

DA

180

DB

200

DC

191

To SA/KI.)

223 126

DODAARS
- - la,

o.32 0.65 O.Os
817 1

0.26 0. 17 0. 03 0.o2
74ll

0.34 0.80 0,08 0.56
2221215

n=526
0.33

11

': o-.57'. o:I9 0.44 ' O.ii'.,i2 6 t4 7
0.56 0.19 0.14
1865

o.24 0. 10 0.28
839

\]ILDE EEIiD
^ lr lfa

5.6
9

7.4
13

l.l
2

4.7
8

2.4
5

9.8
17

3,1
6

2.6 11.6
42A

4 ,0 6.0
7 10

I,J]NTERT.{LI iIC
- _ l?ol

o.22 0.46 0.(N O.57
23'O4

0.80 1.2
58

t<
10

?o
27

3.4
ZJ

1.9 0.63
13 4

TAT-ELEEND
n=400

0.0i
1

1.9
98

o.o2
1

KUIFEEND 0.02 0.02 0.06
1) la ?q

0.06
35

0.0r
6

lIATERIIOE}i
n = 7062

1.8
5

0.95 0. 11
20

o.74
2

1.7
4

t.7
4

1.9
5

4.7 18.2
t2 47

1.3
3

5.4
t4

I IENRKOET
t=997

0.02 0.0i
00

0.04
1

o. o1 0.18 4.7
4482

0.39 0.10 0. 18
8?4

I,JITGATJE
n=46

0.05 0.01 0.01
2555

o.o2 0.01 0.06
10530

0. 04
20

I,'ATERSiiIP
^ _ a)/,

0.38 0.06 0.09 0.11
77356

0.41
23

0.20 0. 1I
11 6

0.28 0.06 0.05
1633

IJSVOGEL
n=60

o .o2 0 .01
53

0,01 0.01 0.02
335

0.16 0.01
4t3

0.03 0.02 0.03 0.07
85818

GROTE GELE Ki^JIKSTAART
n=49

0.01 0.01
44

0,01 0.01 0.0r
44

0.07 0.10
27 38

0. 04
l<

WATERPIEPER
n 50

o.24
89

0.02
7

0.01
4

Totaal van aantal
per geteld traject

8.75 9.97 1.67 6.90 8.92 73.73 7.56 18.34 35.11 7.58 13.22

Totaal van de
Dercentages

103 75 51 59 58 134 132 320 213 47 96
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BIJ het bespreken van de resulÈaÈen wordt ook vaak tabel 3 gebrulkt. Illerin
zljn de aantallen per beek berekend, waarbtJ de gegevens van alle telllngen
zlJn opgeteld. De abeoLute aantal.len zlJn gedeeld door het aantal getelde
trajecten per beek. De- zo verkregen saarde 1s ultgedrukt a1s percentage ten
opzichte van het totrr'l (=.de waÀrde opgetel.d vooí alle bekeni.
Nlet all-e grafleken worden Ín de bespreklng helenaal ultgeploz€r. Er wordt
dus. het een en ander overgelaten aan de elgen fantasÍe, lnteresse en
inziehten van de oplettende lezer-vogelaar.
ZoaLs men zal ontdekken, 1s ernaar geetreefd steedg te zoeken naar de
wissel-werklng tuasen de beken en de plassen. De plassentelllngen ziJn dan
ook een belangrlJk onderdeel van de eoortbespreklng.
De beken worden hierna a1s volgt afgekort aaageduld:

Re = Reusel
GB = Grote Beerze
KB = Kleine Beerze
Ru = Run
Ke = Keersop
Be = Beekioop

DA= Dommel, traJecten 1-15
DB= Dommel, trajecÈen 16-31
DC= Domnelr trajecten 32-48
To= Tongelreep
SA= Sterkselsche Aa
iO= Klelne domuel

4.1 Dodaars

Voorkomen

Broedt in vriJwel- geheel Europa, zeeÉ schaars in ScandÍnavië. In Nederland
standvogel, doortrekker van eind Juli tot ln noveober en van Eaart tot
begdn mei, lrintergast u1t het noorden. Bij strenge vorst verplaatsÍngen van
de winÈerpopul-aÈle naar heÈ 4ulden en Eaar aLet-bevroren wateren.

Bekenteli-ingen

De dodaars ls een uoelllJk te tellen soort. Zodra de te11er in zlcht kornt
dulken a1 veel vogels oader, on zLch vervolgeas uet alleen de kop boven wa-
ter in de. oever te versehuLlea. Ervarlng van de rraarnener en ook de reers-
onstandigheden epelen hl.erblJ een grote ro1. lílsschLea ls hlerult deels de
grote schommeling binnen de vLer telllngengroepea te verklaren (zle flguur
4). In Íeder geval m€eten rre voorzí.chtlg zLJn net eveatuele concl.ueles.
In oktober (HI) ziJn de aantallen op de beek aLet opvallend hoog, uaar des
te hoger op de plassen (ftguur 4, tabel 3) zoals ook Van poppel (1982)
vindt. In ons werkgebied kont dlt voornamellJk voor rekening van het ver-
nencomplex "Goor/ Flaee/ Landschotse lleide/ Groot en KleÍn Èíeer":

9- 9-L978
7-10-19 78
4-1 1-19 78
8- 9-1979
6- 10- 19 79

10-1 1-1979

ex. (op
ex. (op
ex. (op
€xo (op
ex. (op
€x. (op

een totaal
een totaaL
een totaal
een totaal
een totaal
een totaal-

van 41)
van 53)
van 32)
van 52)
van 34)
van 30)

28
36
22
49
29
26
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Figuren 4-7, Dodaars.
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ook Cranp en slmtrons (L977) naken ueldtng ven dergellJke grote herfet-
concentraties. IIet ls echter Ln ons geval nlet duldelljk of het all-een oo
doortrekkers gaat. Lnmere, de genoende vennen herbergen vrlJ veel broedpa-
ren, nanelÍJk JaarltJks 25-30. Ilet le nogellJk dat met name de Juvenlelen
hiervan Lang bl,ÍJven hangen.
De aantallen bfj vorsttelllngen (EFKL) 1lJken gernlddeld hoger dan btJ de
gewone rrintertelllngen (ACJ); zle flguur 4. Deze toenane kan zoyel
veroorzaakt worden door nigratÍe vanult uet name het noorden en oosten, als
door korte verplaatslngen vanaf nabÍJgelegen, dlchtgevroren plaesen. Dtt
laatete blljkt nlet ult de plassentelllngen, lrant ook btJ zaeht weer worden
daar nauwellJks Dodaarzen gezlen (tabel 3). Mlgratte ltJkt dus aannenellJk.
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BIJ Btrenge voret komen op de bekeu soog grote concentraties voor, zoals op
het gelÍefde traJeet ln het Eckartse Boe, Eludhoven (DB 32):

20- 1-1980 23 ex.
7-12-1980 '26 ex.

L4- 2-L983 21. ex.

of ln de ongevÍng vaa de Doonel-zandvanger Hanevoet bij Elndhoven (DB 2L-
23):

31- 1-1975.
Jan/teu t98o

18 ex.
20 ex.

In het voorJaar zLJa de aantallen laag: De Brabantse beken zlJn ongeschlkt
als broedblotoop. Veel Dodaarzen zullen ln maart al vertrokken ziJn naar de
broedterreinen.
In flguur 5 zlen we lets heel. opvallends. 0p de !6mrne1 zlJn de aantallen
sÈroomafwaarts veel hoger dan st.roomopwaarts, terwlJl de aantallen tussen
traject 30 en 33 enorm zlJn!
Ult figuur 5 en 6 kunnen we verder aflezen, dat de aantallen per presentle-
traject welnig verschillen vertoncn tussen de tellingengroepen, hoewel EFKL
er geniddeld lets ult 1lJkt Èe sprlngen. Per presentie-traject worden
zelden meer dan 7 Dodaatzen geteld, nanellJk 1n 32 van de gevallen.
Ktjken we naar de versprelding van de Dodaarzen over het bekenstelsel
(tabel 3), dan bllJken de Grote Beerze (L77,), de benedenloop van de Dommel
(DB 221, DC 212) en de Kletne oónËbl (LsZ) tesanen driekwart van de vogels
Èe 'herbergen. Interessant feit hlerblJ ls, dat dlt uttgerekend de bredere
beken zLjnl

4.2 Blauwe Relger

Voorkomen

Broedt verspreLd in grote delen van Europa, LnelusLef Seandinavlë. Deels
stand-, deele trekvogel. De Nederlanse populaÈie Ls voor 60 - 7OZ trek-
vogel. BiJ strenge vorst trekt een gedeelte zuldsaafts. Onder de bllJvere
kan dan grote sterfte optreden.

Bekentellingen

BfJ de Blauwe Relger Ía eteede sprake van een latensieve uÍtwissellng
tussen beken en plaesen. In het naJaar (aeptenber-rovenber) llggen de
aantallen op de plaasen rel-atlef hoog (tabel 3; Van Poppel 1982). Lange de
beken 1s dÍt nÍet het geval (flguur 8); de aantallen ziJn er ln naJaar en
winter gemiddeld gellJk.



Figuren 8-11, Blauwe
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In flguur 8 zlen we het effect van strenge vorst. Vroeg ln de koudeperlode
zlJn de aantallen noruaal (telltngen E en K), naar daarna treedt een afnane
op, deele door sterfte, deele door wegtrekken. Van beide zÍJn diveree
direct,e waarnemÍngen gedaan, zle Peeters (1980). Hetzelfde beeld geven de
plassentelllngen.
De lage aantallen lange de beken Ín maart kunnen het gevolg zÍJn van de
genoemde vorstklap (telltngen G; zie fÍguur 8), alsook van het felt dat de
relgers zlch dan treer rond de broedterrelnen ophouden, Eet nane blJ de
golfbaan van Valkenewaard.
Langs de beken zlJn de vogels gedurende het wlnterhalfJaar nelnÍg
geconcentreerd (ftguur 9 en 10); 972 van de presentie-traJecten telde 1 tot
3 exemplaren. Dlt ls heel andere 1n de favorlete VlskwekeriJen van
Valkenswaard, Veldhoven (PhÍ1lps VlsvlJvers) en BergelJk (Liskes en
PastoorswetJer), waar regelaatlg Èlentallen vogele verbllJven.
De Blauwe Relger nag dan een cultuurvogel genoernd worden, het ls opvallend
dat hfj langs de Dommel wlJwel ontbreekt ln het stedellJke gebÍed van
Elndhoven: traJect 21 tot 30 (flguur 1l). Daarbulten zlen rre een vrlJ
regeJ-matige verdellng over de boven- en de benedenloop.

In tabel 3 zien we een redeliJk gelljkroatlge verdellng over de beken zelf.
De beekloop en de Run scoren naar verwachting hoog (uitwlssellng ret
Liskes/PastoorswelJer en Phlltps VÍsviJvers). 0pva1lend ls de zeer Lage
bezetting van de Tongelreep, waar toch de Valkenswaardse visvlJvere naast
llggen. Dlt laatste gebied 1a bllJkbaar zo rlJk aan vls, dat de vogels geen
belangstelltng hebben zo-n smal loopJe, kronkelend door het boe. Overlgens
ls het duldef{fi dat bij het tellen de scheldlng beek-plas noell.lJk.te
leggen Ls.



4.3 Wl1de Eend

Voorkomen

In Nederland gedeeltellJk
standvogel en worden 1n
noorden.

Flguren L2-L4. Wilde Eend.

trekvogel. De elgen
het wÍnterhalfJaar
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Bekentelllngen

Flguur 12 Ís er een volgens het boekJe: aLs de pLassen dlchtgevroren zt.Jn(Erru), stlJgen de àantallen op de beken enorn. Met name ln de strente
wÍnter van L978/L979 zLea we dat de vogels zlch bí..i aanhoudende vorst fÈluassaal verplaatsen van plas naar beek. Dtt komt ook duideliJk naar voren
in fÍguur 15 : de toename loopt paralLel met een afname op de plassen.
Zowel de maxLmale als de ml.nimaLe (absol-ute) aantallea zTjn van dezelfde
orde van grootte op plas a1s beek. Dit lÍjkt erop te duiden, dat het hler
gaat om vaste orierwinÈeraars, zonder nieuwkomers ult het noorden. Echter,
Peeters (1980) vermeldt, dat blJ het invallen van deze vorst veel grote
Sroepen serden ríaargenonen op trek rlehting zuld. Aanvulllng vanuit het
noorden liJkt dus waarschljnllJker.
Niet alleen ziJn de aantallen hoog tijdens vorst, de vogels concentreren
zich ook in sterke mate (figuur 13). In flguur 14 zien we, dat solitalre
dieren schaars ziJn, terwÍjI verder a1le aantalsklassen tlm 64 127
exemplaren even goed vertegenwoordigd zijn. In normale rrinterperioden (ACJ)
worden slechts ln 77( van de gevallen meer dan 3O vogels per presentle-
traject gezien.
Op de plassen lopen de aantallen vanaf september op tot hoge pieken in de
periode december-februari (zÍe flguur 15 en Van Poppel 1982). In normale
winters vinden rde dÍt beeld niet tenrg op de beken. Hier kunnen we uit
afleiden dat de beken a1s winterbíotoop alleen van groot belang zTjn bi1
strenge vorst: de beek als Wílde Eenden - crlsiscentrum.

,,: :

Figuur 15. VèrgelÍjking van de beken- Ëi" plassentel-llng.
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In qaart zÍJn de beken steeds dunbevolkt; mogellJk zlJn er dan al veel
WÍ1de Eenden teruggekeerd naar de broedgebleden, hetzlJ in de omgevLng,
hetziJ Ín het hogere noorden. Ult fÍguur 13 en 14 kunnen we aflezen, dat àe
vogels dan ook minder Feconcentreerd voorkonen : genlddeld 5 exenplaren. ïn
naar liefst 431 van de presentÍe-trajecten gaat 'het om 2 of 3 exenplaren.
Ale het hler Índerdaad om paren gaat, ett blJ dle 432 nogellJk een deel van
de broedvogels van de beek zelf.
VergellJken we de beken onderllng (tabel 3), dan valt al-lereerst op: hoge
aantallen aan de Dommel stroomafwaarts (DC) en aan de Beekloop. BIJ laatst
genoemde beek werd regel-natlg dÍrect ríaargenomen, dat veel- eenden op en
neer pendelden tugsen de beek en het Eurostrand (nu Kempervennen), rraar
vaak duizenden vogels verblíJven.
rn schril eontrasr tret Dc (2oZ), sraat DB (42). Dlr traJect l1gt echter
grotendeels in de stad Elndhoven, Iller wordt de "wllde l{llde" als het ware
vervangen door de tamme. De laatste 1s helaas nlet systematlsch geteld en
onderscheiden van de I.I11de. Overigens @eten we er rekening rnee houden, dat
ook op andere beektraJecten en plassen regelnatig Wilde Eenden van
twlJfelaehtige komaf als "Wl1d" genoteerd zu1len zÍJn.

4.4 I{loterËall-ng

Voorkomen
:!

bb ueaertandse'broedvogels zlJn voornameliJk standvogels. Tegen de rLater
(vooral 1n oktober/novenber) kooen grote aantallen vogels vaault
ScandÍnavië, Noord-DuÍtsland tot In Noord-Rusland naar of door ons Land.Bfj strenge vorst trekken de Éeeste vogels verder xlaer Engeland en
Frankrljk/SpanJe. Terugtrek hoofdzakeltJk ln naarr en aprÍl.

Figuren L6-L7. I{lntertallng.

-------{ telliÍrg

Figuur16. n=2829 --l 
tejling

Figuur17. n=2829

aantal/pres. traject

aantal/geteld traject
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Bekentelllngen

Hoewel de wÍntertallng,een ander type eend
ecologle en verspreidtngr- ls er toch
voorkomen op de beken.
De totale aantallen (figuur 16) en de mate van concentratle (figuur L7 en
18) lopen zeer hoog op bij vorsttelllngen. Dlt effect is het sterkst
ttjdens langdurlge vor6tperloclen(F en L). In tegenstelllng tot lrat Cramp en
Sí.mmons (L977) en SlulJters (1975) beweren, trekken dus lang nlet alle
vogels west- of zuïdwaarts weg: een behoorllJk gedeelte van de Kempische
winterpopulatie kan zle}l terugÈrekken op de beken. Imners, terwlJl de

maxlma ln normale wlnters rond de 1000 en 1100 exemplaren bedragen op de
plassen (tabel 3 en Van Poppel 1982), zatet daar in de vorstperLode van
L9781 1979 slechts enkele tlentaLlen nestellende vogels. Ondertussen l1ep
toen op de beken het totale aantal op tot 500 a 700; ongeveer de helft van
de wlnterpopulatie. HlerbtJ moeten we echter rekening houden met het felt,
dat het normale aantal voor de plassen een onderschattlng kan zlJn : de

I,IlnterËal1ng wordt er gaurd over het hoofd gezien, omdat hi-j ztch graag ln
de oevervegetatie ophoudt. Aan de beken wordt hlJ waarschijnliJk zelden
genlst, omdat hiJ blJna altiJd opgeJaagd wordt door de te1ler.
Net a1s bij de WÍlde Eend 1Íggen de aantallen in maart laag, tenrljl de

vogels zlch dan ook meer versprelden (figuur 17); 547. var. de presentle-
trajecten telÈ dan 2 of meer exemplaren (zle figuur 18), duidend op het
broedselzoen dat dan beglnt. IleÈ broedseizoen van de Wintertallng valt
echter later dan daE van de Wl1de Eend. Een deel van deze paren kan dus nog
wegtrekken.
In tabel 3 Lezen we af, dat naar liefst 607[ (r1= l72O) van de Wlntertallngen
in het Domneldal verblijft! Traject DB 30 neemÈ hlervan 347" (t= 579) voor
zijn rekening (zLe flguur 19). MogellJk ts dlt traJect zo aantrekkeltjk'
ondat hier uitwlssellng rnet de nablJgelegen Karpendonkse Plas plaatsvlndt;
daar vertoefen regelmatlg tlentallen Wlntertalíngen rond het ellandJe ter
plekke.

Figuur 18. Wintertaling.
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1s dan de Wl1de Eend wat betreft
een opvallende overeenkomst ln

Í-r a1le tAningen a = 27O

o H+I n= n
'A+C+J Íl= 50

tE+F+K+L n=130
+B+D+G n= 61

' 
-)-f'-

{.

Figuur 18.

aantaldclasse



BEEKVOGELS 81

Opvallend is verder, dat stroooafwaarts (DC) veel neer Wlntertalingen
voorkomen dan stroomopwaarts (DÀ en DB). Voor DB geldt natuurllJk weer, dat
hler de beboucde EÍndhovense kom 1igt, een ongesehlkt blotoop voor de
schuwe l{Íntertallng. BltJft echter het versehll tussen DA en DC !

Ook de Beekloop en Ton§eireep zlJn geliefd aLs rcinterbÍotoop, mogellJk door
de aanwezÍgheid van naburlge vlskwekerljen. Aao de KleÍne Beerze wordt
daarentegen zelden een WÍnteftal-ing gezl.en.

Figuur 19. Aantalsverloop op de Doumel.

Figuur 19. Aantalsverloop op de -, 

trajectntnuer

Dommel.

4.5 Tafeleend

Voorkomen

Onze broedvogels ,fjr deels standvogele ; hooguit de helft trekt weg,
rieh.tlng zuid of Engeland. Nederland is een belangrlJk oven*interlngsgebled
van vogels uit Noord- en l{oordoost Europa en de USSR. A1s het open rrater
dicht vrÍest (Januari/februarL) trekken de meeste vogels naar Engeland.
NaJaarstrek voornanelÍJk Ín oktober/november, voorjaarstrek voornameLtJk in
naart /ap111.

Bekentelllngen

In figuur 20 sprtngen de vorsttelllngen er wederorn ult. We noeten nu echter
voorziehter zíJn met eonclusslea, lrant vrÍJwel alle Tafeleenden zaËen op
traJeet DB 21 (492 ex = 98.52). Dit ls de zandvanger biJ llanevoet, een
eterke verbredlng van de Donnel net vrlJwel geen stroomLng.
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Fieuur 2ó. Tafeleend. n = 500

gearceerd: DB 21 (Hanevoet)

Tijdens de tweede optredende strenge vorstperloden nas dlt de enÍge nlet-
bevroren plas in het onderzoeksgebied. Dat deze zandvanger een belangriJke
functie heeft voor de opvang van Tafeleenden, blljkt ook ult de volgende
waarnemingen, a1leuaa1 gedaan Ín vorstperloden:

Ll- 2-1978 146 ex.
LA' 2-L979 720 ex.
18- 2-L979 670 ex.
23- 2-ï979 580 ex.
26- 2-L979 250-300 ex.
20- 1-1980 70-80 ex.

L6- 2-L979
28- 2-L979

(vorstperlode van enkele dagen)
(pl-assentelllng, zie tabel 3)

BelangrlJk ter vergellJking 1s het feit, dat deze plas normallter hooguÍt
enige tientallen Tafeleenden llerbergt.
De enlge andere beek waarop redeliJke aantallen werden ríaargenomen (in de
winter L978/ 1989) was de Grore Beerze:

20 ex. ter hoogte van Casteren
62 ex. tussen Hapert en Casteren

IIet gaat hier om lncidentele waarnemLngen. Omdat de Hanevoet nlet
rePresentatlef ls voor het Kenplsche bekenstelsel, kunnen we concluderen
dat de Kenpische beek geen winterbloÈoop voor de Tafeleend vormt.

4.6 Kulfeend

Voorkomen

De eigen broedvogele zlJn deels standvogel.. Vanaf oktober/noveuber komen
veel- vogeLs ult Noord-Europa en het noorden van de USSR als wlntergaet |n
Nederland. Onder lnvloed van voret treedt wegtrek op, vooral rlchtlng
Groot-BrLttannië. VoorJaarstrek van begln maart tot begln nei.

--+ 
telting
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Bekentelllngen

Vanwege het klelne aantel
waarnemlngen, worden ddze
alle hiernaast opgeeomd:

Deze gegevens ziJn samengevat ln figuur 21.

Ondanks het kleine aantal waarnemLngen, l1Jkt ook hler het effect van de
vorstverhulzing duldellJk, Det name in de strenge Hinter van L978/1979. De
Kuifeenden ziJn meer verspreld over de beken dan de Tafeleenden. De
zandvanger blJ de Hanevoet (DB 21) neemt ook nu weer een belangrtJke plaats
ln (11 ex. = 28fl), terneer a1s we bedenken dat de enlge ons bekende grotere
aantallen op de beken hler werden ríaargenonen:

10-2-1979 24 ex.
. L8-2-L979 33 ex.

23-2-1979 ca. 50 ex.
26-2-L979 50 - 100 éx.

Gezlen de overÍgens zeer lage aantallen op de beken kunnen we wel stel1en,
dat de Kulfeend 1n de Kempen ln ieder geval -s wlnters geen beekvogel Ís.

Figuur 21. Kulfeend.

Fi.guur 21. Kuifeend. n = 40

gearceerd: DB 2l (Hanevoet)
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4.7 l{aterhoen

Voorkonen

Stand- en trekvogel. Vogels ult Dultsland en Scandlnavlë overwlnteren ln
NederLand, terwlJl onze broedvogels gedeeltelÍJk wegtrekken naar FrankrlJk
en Engeland. Doortrek 1n septenber-november en Ln maart-aprll. Strenge
ríi.nters elsen een'zware to1.
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BekentellÍngen

Flguur 22 en 23 geven de tellingen ln chronologlsche volgorde, oudat nu
Jutst de wLnters onderl-líg.leuke verschlllen te zlèn geven.
In de strenge wlnter 1978/1979 !-1.ikt het erop, daÈ ook Waterhoenen van
bulten het beekdal - blJvoorleeld de plassen, zle flguur 26 - naar de beek
verhuizen (te1l1ng E). BÍJ aanhoudende vorat (F) daalt het aantal eterk. In
mAart ls de populatle Ëeruggebracht tot een laag nLveau. WaarschÍJnllJk ls
wintersEerfte aan standvogels hler dus een belangrtJke oorzaak, Ook na de
zachte wLnter vat.L97611977 eehter 1s het aarÈa1 in naart opvallend laag,
evenals de ntete van concentrat'Íe (ftguur 23); 857" van de presentle-
traJecten telt dan minder dan 8 ex. (flguur 34), tegenover 667" en 597"
tiJdens rslntertelllngen. MogellJk versprelden de I{aterhoenen zlch ln mrart
sterker over andere watergebieden, wat samenhangË met het beglnnende
broedseizoen.
Opvallend is, dat de Boort tiJdens de oktobertelllng H sterk verspreld
voorkomt (figuur 23), wat zou kunnen dulden op doortrek.
In figuur 26 zten we verder, dat het Kenplsche bekenstelsel genlddeld tien
maal zo veel l.IaterhoentJes herbergt dan de plassen. Dit kout goed overeen
met de Kempische waterwlldtelling van elnd deeember 1984 (Peeters 1984):
737" op beken, 217. op kanalen en 6f op p1-assen.

Fíguur 26. I.Iaterhoen. VergellJkÍng van de beken- en plassentellingen ,
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Wat het l,Iaterhoen betreft 1s de Doumel in Ëwee delen op te splltsen. Tot en
met traJect 28 l-s de dÍchtheld laag : gealddeld 26 ex, per traJect. Vanaf
traject 29 ts de dlchtheÍd constant 9 re,ar. zo hoog : genlddeld 236 ex. per
traject t De overeenkoust net Dodaars en líintertallng is frappant !

De Donnel en Klelae Dodmel (66 traJeeten = 34Ë) neóen samen naar llefst
van de l{aterhoenenpopulatlè voor hua rekenlng. VergeltJk dlt rnaar eens
de trleste 0Z van de Kleine Beerze (zle tabel 3).

4.8 MeerkegË .

VoorkqEen

De Nederlan<lse populaiie besÈaat uiE stand - en trekvogels. De i{egtrekkers
worden meer dan rulmschocts aangevuid me! .,'oge1s uiE Noord-, Mldden- en
Oost Europa, die vooral 1n de perlode oktober/ncvember aankomen. Koud lreer
kan tot massale wegtrek 1eÍden, TerugÈrek 1n fetrruari en vooral 1n maart.

Bekentel lingen

In figuur 27 zlet we dat de Meerkoet norÍaalgesproken -s r.rlnters geen
beekvogel is.
Als het open water dlchrgevrcren is (EFKI), is ook hier eehter sprake van
een.vluchÈ naar de beek. Net ais bij de Tafeieend mceËen we corrlgeren voor
de Hanevoet (DB2I). He: bir jkt Can, daE de resterende "rreektrajecien a11een
bij aanhoudende koude worcien opgezocni (teliingen F en L), waarbiJ de vo-
gels zich versprelden over veel traJectea (zle flguu::2q)"
Figuur 29 leert ons, dat de toename op cie beken sterk ls gecorreleerd met
een afname op de plassen" Het name ln de winter 19i81!979 j.s dit duÍdellJk
te zien. Eínd maart 1.979 is het aantal weer hoger ; de scandvogels trekken
van de beek na*.r de broedgebieden, aangevr-rid met. Heerkoeten die weer uit
het zuiden terugkeren.

Flguur 27-28. Meerkoef,,
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Flguur 29. Meerkoet. VergellJklng van de beken- en
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Opvallend is, dat de snlppen hal-f oktober nog sterk geconcentreerd voorko-
nen (doortrek) en elnd oktober verspreld. MogellJk hebben we dan al deels
te maken met de ln Nederland overwlnterende vogels.
In de lílnter ls het beeld nleÈ heLemaal dutdeltJk. In nornale wlnterg
schomnelt het getelde'aàntal'van Jaar tot Jaar enbrn. In de strenge wínÈer
L978/L979 zouden we kunnen denken, dat eerst de vogels ult de omgeving naar
de beek vluchten (telltng. E), om daarna btJ aanhoudende vorst heleuaal
zuí.dwaarts té trekken. IIet gaat echter on klelne aantallen en tret name ln
wellanden fouragerende snlppen (1n vochtlge perloden) kunnen gemakkellJk
genlst worden. Harde conclusl.es kunnen we dus nlet trekken. I,Iel ls het
dutdelijk, dat de'vogel-s -s wlnters sterk verspreld voorkomen (flguur 31)

Figuur 30-31. I.Iatersnl.p.

aantal/geteld tra3rect aant"l /pres.traject

I'N

te[ing

Figuur30. n=323
-) 

telliry

Figuur 31. n = 323

De winteraantallen ltJken aan de beek genlddeld hoger dan aan de plassen
(vergelíjk biJlage 2 net blJlage 3). De trefkans aan de plaseen ls evenwel
aanzlenliJk kleiner. Naar schattÍng zu1len de werkeltJke populatÍes
ongeveer even groot zlJn.

In tabel 3 zlen we, dat de Reusel en de Keersop het neest 1n trek ziJn blj
de Watersnip. Dat de soort bepaald geen cul-tuurvolger 1s, bllJkt heel
duidellJk uit het vrlJwel noolt voorkomen ln traJekt DB : de stad
Eindhoven.

4.10 Witgatle

Voorkomen

Broedt Ín ScandLnavlë en Noordoost- Europ'a en overrÍntert hoofdzakellJk
het UlddeLlaadee Zee-gebied en Ml.dden-Afrika. In Nederland doortrekker
Jul1-september en half uaart{eÍ. Overnlntert hler in zeer kleln aantal.
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Bekentelllngen

De telllngen zlJn ln figuur 32 chronologlsch rreergegeven. I{at opvalt ls het
relatief hoge aantal t{{t§atJes In L976/ 1977 ten opzÍchte van de overLge
wí.nters. Verder ls de faktor toeval belangrlJk, ondat het slechts on enkele
vogels per telllng gaat. t{el.ie het dutdellJk dat het l{itgatJe aan de
Kenplsche beken een vaste, schaaree wlntervogel ls, met genlddeld 3 ex. per
telJ-í.ng. TiJdens plassentelllngen worden gemlddeld 3.5 ex. waargenonen.
I,IítgatJes hebben vaak vaste plekken waar ze overwlnteren (zLe Cranp en
Siumons L977). l'íét name modderige banken langs oevers en drooggelegde vls-
kweekvlJvers zlJn in de Keropen in trek. Zo werd tiJdens de plassentelllngen
(excluslef september) 822 (45 ex.) van de WitgatJes waargenonen op de Vls-
kwekerijen van Valkenswaard en BergeiJk. Het gaaÈ hler zonder twtJfel
steeds om dezelfde vogels, die de hele winter blijven hangen. TtJdens de
septembertellingen werd slechts 2l7l (3 ex. ) op deze vljvers aangetroffen.
DÍt duldt op doortrek, aangezien de vogels dan mlnder kieskeurí-g kunnen
zíJr..
Ook aan de beek is een langdurÍg verbllJf op bepaalde stukken aantoonbaar.
Het gaat hler vaak wel om stukken van enkele trajecÈen 1ang. Verstorlng en
geringer voedselaanbod kunnen hlermee te maken hebben :

trIlnter TraJecten Te11Íng Aantal

L976177

L977 178

L979 / 80

DC 34-36

Ru 6-g

Rel-2

Re 16

KB 12

A
B

A
B

C

D

H

J
J
K
L

2

2-3
I
1

1

1

I
1

I
I
I

Figuur 32. hlitgatJe. n = 36

Ook de Beekloop (tra-
Jecten 1-3) is ln som-
mlge wlnters vaste ver-
bltJfplaats van een of
enkele l.Ii tgat jes .

(totaal)

Hl.IK
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4. 11 lJsvogel

Voorkomen

In Nederland'grotendeels standvogel. In de rlnter wordt de populatle vaak
aangevuld met vogel-e ult Dultsland, Polen en Belgle. Het ztJn vaak de
eerste-jaars vogels dÍe wegtrekkea 1n het slnterhalfjaar.

:

Bekentelllngen

Flguur 33 is chronologisch uitgezet. Op deze m:nler zlen we !íat voor een
fatale klap een Btrenge winter a1s die van 1978/79 ulEdeelt aan deze exoot.
Immers, in de erop volgende wlnter is het gemiddelde aanÈa1 slechts 2.2 ex,
per te1l1ng! Ook in de broedresulÈaten heeft dlt zíjn doorslag (zie figuur
34). De plassentelllngen geven hetzelfde beeld (flguur 34), hoewel er hier
weinig vogels ter vergellJklng tegenover staan. Verder zÍ.en we gedurende
drle opeenvolgende wlnters een afname van het aantal getelde lJsvogels Ín
de tweede helft van mrart. Behalve wlntersterfte zou ook een grotere
schuwheid hiertoe kunnen bljdragen. I{et broedselzoen 1s dan lmoers al
begonnen.

Figuur
aantal

t' ,,
I

1,,
I

L

I,

L

33.IJsvogel. a=36

€ telling

IIoe goed een lJsvogel herstelt van een st,renge wlnter a1-s L978179, blÍJkt
ult de resultaten van de "Kemplsehe l{aterwlldtellÍng" van elnd decenber
1983 (Peeters 1984). Er werden toen 13 IJsvogels op de beken geteld en 5 op
de plassen. Trouwens, voor een soort als de lJevogel ls dlt type telllng
geschlkter dan een bekentel,llng alléén vanwege de tntensleve uitwlssellng
tussen beek en plas.

,
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Figuur 34. Vergelijklng van bekentelllngen, plaesentelllngen en aantal
broedgevallen.
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De Llsvogels zlJn bepaald nlet wlllekeurig verspreld over de terrelnen. Aan
de beken worden langs de volgende delen regelnatlg lJsvogels geteld : Re 5-
10, Be 2-6, DA/DB 15-19, DB/DC 29-34, To 10-18, KD 18-25 en SA 8-9.

In enkele van de genoende stukken werden, op andere dagen, zelfs grote
concentratles gezlen:

27-LL-1977 . 5 à 6 ex. Be 2-3 (H. Cornellssen)
11-11-1984 4 à 5 ex. DC 33-35 (D. Montfoort)

In geen van beide gevallen rdaren de plassen dlchtgevroren.

In de 4L genoemde traJecten (2ll vat de totale lengte) werd tlJdens de
bekentelllngen 722 (44 ex.) van de IJsvogels geteld. Het zLj verneld dat
slechts 2 van dle 41 ÈraJecten genornallseerd zlJn. NÍet alleen ln de
broedtljd heeft de lJsvogel dus een voorkeur voor natuurliJke beken!

Tijdens de plassentelllngen werden 28 van de 29 lJsvogels (977") genoteerd
op de ViskwekerÍJen van Valkenswaard en BergetJk. Hoewel de vis ln de
vijvers een belangrlJke voedselbron kan ziJn voor de lJsvogel ls ook de
aanwezÍgheld van de beek hler waarschlJnltjk van groot belang. Ioners,
standvogels houden hler al- ln de wlnter een terrltorium bezet, waar 1n het
voorJaar gelegenheid tot broeden í.s (steil.e beekoevers). Ook hlerult komt
dus het belang van een natuurlljke beek voor de lJevogel naar voren.
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4.12 Grote Gele Kwikstaart

Voorkomen

In Nederland schaarse broedvogel 1n het
Kempen). Schaarse wlntergast. Doortrek van
augustus-oktober en maart-begln me1.
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zulden en oosten (nlet ln de
noord(oost)e11Jke broedvogels ln

DekentellÍngen

De resultaten van de bekentellingen zLJn verzaueld ln tabel 4.

Tabel 4. Bekentelresultaten van de Grore Gele KwlksEaarÈ.

Te111ng ABCDEFGEIJKL

Aantal pres.-traJeeten
Aantal vogels

&L4530653423
444530853423

Illeruit bl1jkt, dat de Grote Gele Kwikstaart aan de Kemplsche beken een
vaste, schaarse gast ls gedurende het wLnterhalfJaar. Genlddeld genomen
worden tljdens vorsttelllngen (EFKI) minder. vogels geteld dan anders. Op
zulke kleine aantallen 1s dtt gegeven echter nlet betrourgbaar. De gemÍddeLd
lets hogere aantallen ln meart (BDG) komen mogellJk deels op naam van
doortrekkende vogels.

l

l

i
I
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Van zes opeenvolgende wlnters (L976/L977 tot en met L982/ 1983) zlJn alle
waarnemingen in de Kempen verzaueld, die betrekklng hebben op de perlode
oktober mrart (tabel 5). De beekdelen DB, DC, KD en 8a zIJn hlerbÍJ te-
genover de rest gepLaatst.

't.

Tabel 5: I{aarnemingen van de,Grote Gele Kyl,kstaart 1n de wlnters van 1976-
L977 tat en oet 1982-1983 voor t$ee groepen beektraneekten (waar-
nemÍngen op een plaate met uÍnder dan twee weken tlJdsverschll
ziJn als éón raarneming besehouwd).

DB, DC, KD, SA Overlge Èransecten

Aantal pres-tr. Aantal vogels Aantal pres.tr. Aantal vogels

lekentellingen
)verige !Íaarn.

31
20

36
22

9
4

9
4

lotaal 46 52 13 13

Op 50 DommeltraJecten (267") werd dus 802 van al-le Grote Gele Kwlkstaarten
gezlen !

Tijdens de plassentellíngen werd in totaal slechts vier keer 1 exemplaar
gezien, waÈ de voorkeur voor beken extra lllustreerÈ.

4.13 tlaterplepet

Voorkome_E

De Waterpl-eper broedt ln de hooggebergten van líldden-, Zutd- en Oost-Europa
en zoekt Ín de winter.vooral lager gelegen gebieden tot op zeení.veau op. In
Nederland is de ondersoort een normale versehiJnlng, dle overwegend ln
natte gebleden Èe vLnden ls. Hierbij Eaat het waarschiJnliJk our vele
dul-zenden vogels (BiJlsma L977 , HeíJnen 1979, Konlng 1982). Ilet aantal
waarnemíngen ls slnds het begia van de zeventlger Jaren gestaag toegenonen.
Dlt kan waarschiJnllJk voor een belangrtJk deeL toegeschreven rf,orden aan de
toegenonen kennLs van de determLnatLe.

BekentellÍngen en overLge waarnemingen

Gedurende de perlode van de bekentelllngen hraren de meeste waarnemere nog
onvoldoende bekend met de líaterpÍeper. IIet zaL dan ook geen toeval zÍJn,
dat 90% van de waarneningen afkomstÍg' 1s van drie rraarneners. In
onderstaande tabel zlJn de resultaten weergegeven.
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Tabel 6: Bekentel.resLlitates van de ï{ecerpleper

Telling ABCDEFGHIJKL

Aant,al pres. -tra j*Í.f à.ri

Aantal vogels
1

.. 35
2 L3 2 t 1

3 23 2 5 1

vó6r de start van ,J.* bekentej,iíngen waren de verwachtlngen hoger gelreest.
Er lijkt geefl spré.ke le;ijn van een stabiele wÍnterpopulatle. De aantallen
schomme-l-en sterk van jaar l+i jaar en van ie111ng tot tellÍng. Í{aterplepers
1i jken sterk te reageren .ii.r ti ideli jk en plaatseliJk gunstige onstandighe-
den, zcals rij.e zieÈ sír,.-iïdoen bi j heE onderlopen van wellanden. Ze kunnen
zich dan behoorlj-jk eoncenËrer"en! zcaLs bllJkt ult de volgende waarnemln-
gen:

5* 1*1975 25 ex" l,lalpiebeenden, Valkenswaard
2C- 3-1§76 80 ex" Malpie!:eemden, Valkenswaard (slaapplaats)
L- *-L976 1,3 ex, Collse Zegge. Geldrop (slaapplaats)

26- 3-1977 l-1-5 ex' Dr:mmel r\i j t/enbergse Molen, Valkenswaard
l-0-11-1979 'i-4 e:<, Phiiips visviJvers (vllegend)
1E- 1*1981 26 ex. i.daipiebeemcien, Valkenswaard
15-11 *1981- i5 ex . iiuls ter'broek , Geldrop ( slaapplaats )
3- 2-1982 20 ex. ii'"risterbroek, Geldrop

Lokaties langs <ie b*ek waar íLi-n nf lleer geregeld Waterpiepers waargenomen
\rlorden zijn:

. DB 2L*2:J l{ar,er,'oet, Ej riharren (tot 12 ex. )
I(D 17-:10 Coli-se Zegge,,HuisEerbroek, Geldrop (tot 10 à 20 ex. )
DA 6 fía1plebee;eden, 'o'aikens!íaard (tot 26 ex. )

SystematÍsche gegevens van slaapplaaLZen zíjn nog niet verzameld. I,{aarne-
mingen hiervan zijn beh-end ven hei Hulsterbroek, de Malplebeenden, de
Coll-se Zegge e$ van het- Éer-iverr t e Scireren (regelmatlg tot 5 ex. ). In alle
gevaJ-len geae het *ir ai*appia:isen in riet, hetgeen 1n overeenstemmlng 1s
met de l"lteraLuur lel"* o-a, W1rt i982 ).
Tijdens de pLasser:tel1:lngen werCen sleehts vÍer rnaal Waterplepers
aangetroffen, met in totaai 2i ey-.
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5. Dlscussig

Met de resuLtaten van de versehlllende beekvogelsoorten als basls, kunnen
Ire ons nu rlchten op de beek zelf en met name op de functle dÍe beek en
beekdal vervullen voor de vogels
Voor sommige vogels bltjkt de beek het belangriJkste wlnterbloÈoop Ín de
Kempen te zlJn: Í{aterhoen, IJsvogel en Grote Gele Kwlkstaart.
Een andere groep bestaat ult vogels, die blJ ons zowel aan beken als aan
stilstaand open lrater hun winterverspreidíng hebben: Dodaars, Blauwe
ReÍger, Wlntertallng, I{atersnip en i{itgatJe. De Wtlde Eend heeft ztJn
grootste versprelding op open water, maar is ook op de beken een nlet weg
te denken vogel. Beide genoemde groepen kunnen rre tot de "echte beekvogels"
rekenen.
Verder ls door ntddel van bekentelllngen duÍdeltjk aangetoond, dat de beek
in strenge vorstperloden een zeer belangriJk toevluchtsoord ls voor een
aantal watervogels. Voor de i.I1lde Eend en de Wintertallng gaat het otr zeer
belangrl-Jke aantallen, tervijL Meerkoet, Dodaars, Waterhoen en Kulfeend
tlJdens dergelljke vorstperlode fltnk 1n aantal toenenen op de beek. Aparte
vermelding verdient de Zandvanger bij Hanevoet (Elndhoven). Dit zelden
díchtvriezende stuk open yater, half beek half plas, 1ljkt voor Tafeleenden
en Meerkoeten het enLg overblijvende aantrekkellJke habltat te ziJn onder
"elfstedenonstandigheden", Maar ook vele andere soorten eenden, fuutachti-
gen en zelfs zaagbekken drommen er dan sauren (zle o.a. Peet.ers 1980).
UÍt de bespreking van de resultaten Ís verder duldellJk naar voren gekomen,
daÈ - waÈ betreft de wintervogelbevolking - de ene beek de ander nlet Ís.
Veel kunnen rre hlerblJ aflezen uit tabel 3. Daarln ziJn ook gegevens bere-
kend per beek(deel), voor alle telsoorten uit groep À opgeteld.

Tel.len we alle aantallen per geteld traJect op per beek, dan kriJgen we een
maat voor de totale dlchtheld. aan beekvogels. IlíerbiJ wordt dus geen onder-
scheld gemaakt tussen zel-dzame en talrlJke soorten. 0p deze vlJze scoort
Dommeltransect DC verreweg het hoogste, Eet 35.1 vogels per geteld traJect,
gevolgd door DB neÈ 18.3. Beekloop en Klelne Dorrmel/Sterkselse Aa doen ook
goed mee I,Iet respektievellJk 13.7 en 13.2 ex. per geteld traJect. De Kleine
Beerze bllnkt uit doo.r afwezlgheld : L.7 ex. per geteld traject!

De tweede methode ls om aIle percentages (aantal per geteld traJect t.o.v.
a1le beken opgeteld) per beek te sommeren (zÍe tabel 3). HlerblJ wordt aan
de diverse vogelsoorten in felte een waarde gegeven op grond van tal-riJk-
rtJkhetd. Immers: 6dn lJsvogel scoort enkele procenten, terwÍJl voor dat-
zelfde percentage enkele honderden W1ld Eenden nodlg zLJa. Met deze methode
is transect DB verreïíeg het riJkste met 3207". Dlt percentage kornt echter
voor meer dan de helft voor rekening voor enkele nlet-beekvogelsoorÈen,
nota bene ríaargenomen op de zandvanger Hanevoet: Tafeleend (982), Kulf-
eend (352) en Meerkoet (82f).

tr{e kunnen ook blJ het vaststellen van de betekenls van beken ten opzichte
van elkaar ultsluitend naar de "echte" beekvogels klJken, dus zonder Tafel-
eend, Kuifeend en Meerkoet.

Op volgorde luiden de percenrages dan : DC 2042, BE 1347", DA 1281, DB 1052,
KD/SA 92"À, RE 917", GB 622, Ke en Ru ieder 582, To 397( ea KB 222.

I

l
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Ook nu nog is de rangorde nlet helemaal voLgens de rangorde dle 1s
vastgesteld uet behulp van de eerste nethode. Mtsschlen zo:u het beter
geweest ziJn een conblnatÍe van belde te hanteren, door vantevoren een
waardecljfer te geven voor ledere Boort en d,eze te verwerken ln de
aantallen per geteld tràJect'. In leder geval blÍJkt ult bovenstaande, dat
een waardebepallng voorloplg Bterk afhankelÍJk ts van de nethodiek en dus
nogal subJectief ts.
Bovendien kan een dergellJke waardebepallng hoogult
stap zijn op rreg naar een echte waardebepaling van

voorzichtlge eerste
beek. Hiervoor 1s

nanelljk een veelzlJdig onderzoek nodlg, naarÍ.n ook gegevene verwerkt
worden van de landgchapsstructuur, beekkarakter, vegetatie, vogelfauna ln
het zomerhalfJaar, overige fauna, bodeggesteldheld, hydrologie en cultuur-
historische aspecten. Hiervoor za1 gedegen veld- en literatuuronderzoek
verricht moeten rÍorden.

Toch kunnen we voorloptg enkele factoren Íloeoen, die een verklarlng kunnen
geven voor de genoemde verschillen tussen de beken:

1. NatuurliJke versus genormaLiseerde beek

De zes riJkste beektranseeten (volgens betde methoden van waardebepa-
ltng) zijn vriJwel geheel natuurlljk of lang geleden genornallseerd en
vaak meandereod' Met naue voor de IJsvogel l-s de direete relaÈLe duide-
lijk! Boveadlen is in deze zes transecten het oarlngende landschap
gevarieerd en relatÍef onaangetast.

2. Voedselrtjkheld

Uitgerekead de Domel, de Kleine Dorrnel en de Beekloop staan bekend a1s
beken met relattef kalkrlJk rater (Van der StraaÈen !íelJenfeldt L976),
waarin zÍch een rijke hydrofauna en vegatatle kan ontwlkkelen. Ook de
gebleden buiten de oever rorden door deze rlJkdon belnvloed (overstro-
mingen, afzetting van rlJk s1í.b, afgesneden meanders), wet af. te lezen
Ls aan het voorkouea van specifleke planten als líltte Waterkers, Adder-
vortel, Eenbes en Keverorehls. Het voedselaanbod voor de vogeLs zal- et
groot zijn.

3. Breedte en diepte van de beek

Hiermee lijkt een duÍdeltJke correlatle te bestaan voor een aantal vo-
gelsoorten. Dodaars, WlntertalLng, ![11de Eend en [íaterhoen (zie o.a. de
figuren 7, 19, 25) hebben, zoals duÍdellJk aangetoond, een sterke voor-
keur voor de benedenloop van de D,omae1, vooral ln vergelÍJkLng rneË de
bovenloop van deze beek. Ook de brede en dÍepe Grote Beerze herbergt re-
latief veel DodaarzeÍI, 9li1de Eeadea en Waterhoenen. Ilet ie nlet dul-
deltjk waar deze voorkeur voor brede, dÍepe beken mee zou samenhangen.
schuilgelegenheid en voedselaanbod kunnen hÍerbtJ een ró1 spelen.

Het zaL dutdelÍJk ziJn, dat de drÍe genoende factoren naurí met elkaar
samenhangen. samen kunnen ze (nede)bepalend ziJn voor de rlJkdon aan
beekvogels Ln de rsinter. Het zal dan oók geen toevaL zlJn, dat Julst de
Klelne Beerze zo arm ls aan heekvogelg. Deze beek ls naneliJk genornalÍ-
seerd, arn aan kalk en vrÍJ snal.

een
de
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Voor verklaring van code te111ng zie tabel 2.
Verklaring van beekafkortingen:
RE Reusel totaal 18 trajecren
GB Grote Beerze totaal 29 trajecÈen
KB (1elne Beerze totaal 19 trajecÈen
RU Run totaal 14 trajecten
KE Keersop totaal 16 trajecten
BE Beekloop roÈaa1 9 tràjecren
Totaal 193 trajecten.

Dri
DB

DC

TO
SA

KD

Dommel deel A totaal 15 trajecten (trajectnrs. l-15)
Dommel deel B totaal l7 rrajecten (trajectnrs. i6-32)
Dommel deel C Iotaa1 16 trajecten (rrajectnrs. 33-48)
Tongelreep totaal 22 traject.en
Srerkselsche Aa.;; . --:-- '-. -)LoLaal I8 rra iecrentrIel ne uomel

Biilage 2' Baslsgegevens bekentellingen, Tussen haakjes de aanrallen op zandvanger Hanevoer (tra.iect DB 2I).

A

B
C

D
F

F
G

H

I
J
K

181501316915171620
18 24 Iq 14 16 9 15 17 16 t7 18
1829191416915171ó2218
18 29 19 t4 16 I 15 't7 16 17 18l8 29 19 14 16 9 15 17 15 21 i8132919141691517162018
18 29 19 1.4 14 9 15 77 16 2t 181829191416915171600
18291914169151716220
18291914169151716220
182919140915t716200
18 29 19 t4 16. 9 15 17 16 22 o

CBA D GFE H LKI J
DODAARS Z pres,rraj.

aantal
aantal/Beteld traj.
aantal/pres,traj,

1272ll0
33 32 92 39
0.2i 0.18 0.47 0.2)
l, 1a

L.) Z.T

20 t7 10 Ii
714 76 47 29
o.60 0.41 0.22 0.19
2.9 2.5 2.2 7.7

19 l7 77 18
87 73 92 80
0.50 0.42 0.59 A.46
2.6 2.5 3.4 2.6

BLALVE REIGER % pres. craj.
aanta 1

aantal/gereld traj
aanLal/pres, traj.

24 13 24 13
48 34 54 29
0.30 0.18 A.21 0.1
i.3 i.4 1.1 1.1

2816618
62 33 L6 56
4.32 G.17 0.08 0.36
i.l l.i 1.3 2.O

2\ 20 25 2t
46 51 54 Lt1

o.26 0.29 0.34 0.25
L2 1.4 1.4 t.2

IiILDE EEi'lD ï pres.traj.
aantal
aantal/geteld traj
aantal/pres. tra3.

24 57 18 55
276 389 4A7 661
1.7 2.1 2.O 3.4
7,1 3.1 lt.3 6.2

36 63 59 18
342 4674 445 16t
7.0 25.L 2.3 1.0

79.4 39.9 3.9 6.0

22 15 27 23
t94 376 1325 917
2.3 2.1 8.4 s.2
10.4 14.s 30.8 22.4

hTINTERTALING Z pres. tra3,
aant.al
aantal/geteld tral.

. aantaT/pres; traj.

10 ,.2 11 t2
94 80 138 92
0.60 0-44 a.72 a.4l
6.3 3.8 6.3 4.O

2421183
539 667 57 33
2.8 3.6 0.30 0.2t

11.7 17.1 3.5 6.6

14 72 11 13
47 202 26t s19
0.84 1.2 t.7 3.0
6.1 9.6 15.4 22.6

TAFELEEND Z pres.rra;
aantal

aantal/geteld traj
aantal/pres. traj.

lll
%l4ll

(55) (14O)
o.29 0.76 0.005

28711

t2I
1 47 254

(44) (2s3)
0.006 0.30 1.5
i 16 127

KUIFEEND Z pres. tra.i
aan ta 1

aantal/geteld traj
aantalz'pres,Èraj.

1

3

a.o2
3

22
275

( 10)
o.15 0.03
6.8 1.6

I
2

(2)
0.01
,n

I
3

0.02
t<

I{ATERHOEN Z pres.traj,
aantal
aantal/geteld traj,
aantal /pres . traj .

47 55 40 45
iL5 304 884 786
4.t t.7 4.6 4.2
8.7 3.0 11.5 9.2

51 32 26 47
003 554 223 504
5.3 3.0 1 .2 3.3

10.3 9.4 4.5 3.3

45 36 34 27
i37 51 3 584 5t+5
3.6 2.9 3.7 3.1
8.1 8.1 11.0 I1 .4

MEER(OET Z pres.traj
aantal

aantal/Beteld traj
idem exc1. DB 21
aantal/pres, traj.

4334
17 11 36 t4
(8) (6) (20) (s)
0.11 0.06 0.19 0.o;
0.05 0.03 0.lo o.o:
7,4 2.2 7.2 2,A

5 17 4 |
159 332 33 I 1

r45) (r30) (16) (10)
0.83 1.8 0.17 0.07
o,76 0.70 0.08 0"06

17.7 10.7 4.1 5.5

1111

t2 10 143 2t9
(8) (7) (r3s) (170)
0.07 0.06 0.91 t.25
0.05 0.04 0.86 0.97
3.0 3.3 35.8 r6.B

\1'ATERSNII' Z pres.traj.
aantal
aantal/geteld traj.
aanÈa1lpres. traj .

lt 4 3 5
43 15 8 21
o.27 0.08 0.04 0.1
2.5 | .9 I .3 2.3

16 3 I 5
s2 7 lL 5i
o.27 0.04 0.07 0.33
1.7 1.2 7.O 6.4

23 155
67 23 I0 12
0.38 0.13 0.06 0.07
1.7 1.8 1.3 1.3

I{ITGATJE Z pres.traj.
aantal
aantal/geteld traj
aantal /pres, traj .

4312
98r4

0.06 0.04 0.005 0.0
1.5 i.3 1.0 1.0

0.02
1.0

2

4
11
2t

0.01 0.00(
1.0 1.0

0.01 0.01 0.01 0.006
l .0 1.0 l.o 1.0

1111
)')11
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Biilage 3. ResultaEen van delrplassentellingenttbinnen he! gebied van de bekentellingen.

NooE:op 06-01-1979 en 10-02-1979 is slechEs een deel var de plassen 3eteid. De niet-Setelde plassen waren

vrljvel allemaal geheel dichtgevroren en vaak door schaatsers gekoloniseerd.

ró-os-zz oB-10-77 05-ll-77 to-12-77 07-01-78 04-02-78 04-03-78 09-09-78 07-10-78 04-l I-78

Dodaa rs
Blauwe Reiger

l,Jilde Eend

WinEerÈaling

l9
46

t372

669

6

75

1226

580

6

7q

1192

196

I
35

3619

979

4

?5

]ttl9
605

I

26

317 2

551

2

I

I151

339

4l
49

t529

IOBB

53

t058

430

32
.y)

t796

46\

Tafeleend

Kuifeend

hlaÈerhoen

l"leerkoet

i59

46

4t2

62

')

101

523

243

16

44

385

535

61

25

5l)

29r

23

53

672

264

55

42

546

509

oq

62

360

89

15

56

395

60

t7

58

393

t21

13

110

446

hlatersnip

\^JiÈgat je

IJsvogel
Waterpieper

Grote Gele KwiksE

74

I

5

35

6

6

5

I 2

7

2

113

6

3

16

4

3

I

l5
5

4i
7

I

2

2

I

og-t2-78 06-0t-79 to-o2-79 10-03-79 08-09-79 06-10-79 i0-1 L-79 08-t2-t9 05-01-80 09-02-B(.i

Dodaars

Blauwe Reiger

Wilde Eend

l'JinÈertaling

2

34

4 185

7239

5

405

26

4

160

13

I

845

4J)

\2

67

I 438

918

34

IB

131 3

394

30

1B

3706

107 6

I

66

4360

100 5

3

a/

5803 3770

796 538

Tafeleend

l( ul f eend

lJa t e rhoen

I'Íeerkoe t

366
a.)

5B

542

1

5

47

720

24

32

747

378

I. JJ

13

223

90

20

4t

762

84

I1

21

211

16?

59

30

1017

2t9

42

10

r086

27t

Z4

3B

830

351

64

25

461

Watersnip

Wi tgat je

lJsvogel
Walerpieper

Grote Gele Kwikst

1

7

1

4

I

85 81 128 27 3

745133
1 I

t72
i

2

1



iJi jlaqe 4. loelrch"ing op hoofdstuk 3: l'lethode'

.ritrrkwt ize in het veld
IL.. te11rt Íf *.d .itca 150-160 km beek Íleteld; dir
verreweg héc g.ootute deel van de "belangri.ikere"
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De plasseLtqlL!!8en
ïài!f ..p,t"r,Ët É77 vordt in midden en zuidoost Brabant
gedurende het vinterhalfjaar iedere maand een watervogel-
tellinB gehouden op a1le stilsraande open uateren van

enige Éeiekenis: vennen' plassen, visvi'.ivers, afgravingen
en àergelijke. Deze telling wordt sLeeds gehouden op de

zaLetdag, ài. hut dichist bii de achtste van de maand

?tL.
Voor dit verslag zijn a1leen de gegevens gebruikt van tle
pLassen e.d,, die binnen het in hoofdstuk 2 beschreven
werkgebied liggen. Deze zijn in ondersÈaande figuur aan-

geBeven.

is
daÈ

wiI zeggen bredere - beken'
tlm de Ééken, respeklievelijk de relweekenden onderling
te kunnen uereeliiken, werden van tevoren vrij sErakk'e

al spr?ken gcmaakt w3t betreft:
a. de keuze van de ie tellen soorten'
b. de telmethode,
c. de telperi-oden.

a. Keuze van de te tellen soorten

Ilij het selecteren van de telsoorten moest' màt diverse
fuËto..n rekening wortlen gehouden. In de eersÈerplaats

"era.n 
a. rypiscíe "waterfebonden" en ttoevergebondent'

vogelsoorlen geselect-eerd (groep A in tabel 1)" Dit zijn
de "echte" beàkvogels en de vogels van slilstaande open

vennen en plassen, die soms rijdeli-ik de beek opzoeken'
In de tueeàe plaats werri een aantal soorten 3ekozen' die
relat-ief eenvoudig meegeteld zouden kunnen worden' Dit
betreft nief aI r,e talrijke soorLes' die vanvege hun

Brootte en/of gerlrag volàoende zouden opvaiien (grceo B

ln tabel i). Van verschillende var, deze soorlen bestond

het vermoeden, rlat ze enige binding nel het beekdallani-
schap hebben. lle soorten van SroeP il worden in dit arti-
ke1 niet behandeld. lJel zijn de belangrrjl:ste DaslsgegË-

ver)s opgenomen in biilage 2.

b. Telmethode

Ir wercl naar gestreefC on per beek(dee1) zoveel mog.eLi-jk

mcL vaste, ervaren w3arneners Le werkeii' Verschrllen rn

ervaring en opnelkingsvermogen kunnen imners voor vri-j
qrole telafwl-jkingen zorgen'
lJe waarltemers ontvingen een beschrijvinp, van (ie t'e hante-
rer telmethode evenals invulformulieren en een kooie van

een topoSrafische kaart, schaal 1 :25'000, waarop rie

beektraiecten waren aangegeven. 0m pr3ctisclle redenen

weril beslolen rie waarnemers zelf te l'aLen kiezen tussen
heL te1len op zaterdag of op zondag'
De waarnemer liep steeds zoveel moqelijk Clrect ianes (1e

beek, zodat hij/zij in ieder geval al het beekuater en rle

heekcr:r,er kon iien. Belangri-jk was, daL hij steeds het

beelrtedeelte v6ór zrch kon overzien on snr:1 verriwi ;rLende

rooríun als lodaars, h'aterhoen en IJsvogel toch op lild
Le kunnen \raarnemen. De aanriachl werri vooral qericht op

de "echte" beekvoqeis" De scorlen van groeP B uercïen

íleLeld tot op.ciràa 3O{l meter afstand tot Ce beek (aan

weerszijden). voor zover rieze scrock Le overTlen 'ls'
T)e lengle van de trajecten bedraaqt gexiCdeld []'3 kn'
naar varieert van 0.5 Lot 1'2 kn' ie traJecterr roe-qr-en

;rcVeel mogeli.jk homogeen zijr uat 'oetreft beekiorr :n
or-.verbegroeii,ng en ze moesten'bovenciien ;ai oetref: le
begrenring in Éet veld heri':enbear zirn' Dir vPrkiaarc:e
variatie in trajectlengte'
l-)oor de indellng j'n trajecten kan iniormatie veri''regen
worcien over de verspreiding van vogels op en 1:n3s 'je
beken, over eventuele conceniraties en. in Ce haDiLaLkeuze

van de betreffende soorten.
h':rarneningen van tefsoörLen op vljvers, vennen en liassen
blnnen de maxinale telafstand werden opde fornuiieren
Lussen haakjes genoteerd. Deze gegevens zijn nrcr ir lrct
arti.kel verwerkt.

c. 'l'elperioden

Zie hoofdstuk 3.

\t rwerkin: 'ran de geqevens
ffil le qeqevens van de atzon4erlr ikc

feLformulieren verzameld per soort per telweekend en per

t,cektra-ject, lliervan is een apart rapPort.-verschenen:
llasisgegevens Bekentellini;en in tle Kempen" (l{el"jnen 1981'

niet [efubllceerC).:let behulp hiervan zijn rle resullaLen
,rit;1eíeikt- a) per telsocrt per teh'eekend en b) per te1-
.oo.t put beek(riee1). Zie verder hoofdstuk 3'

KL A'ERI€

;È 3'EF]E

\ oarrus
\ SIR

5 = Ach"" I en 1I
6 = Ekkersweijer
7 = EenoCe I en II
8 = lleuselse lioeren
9 = Cartierheide

1íJ = Visv i iver B1ade1
l1 = Ter Spegelt
L2 = E 3-strand

18 = Afgraving $aa1re
19 = Fhil ips VisvJ--ivers
20 = llanevoet
21 = Karpendonkse Plas
22 = DestructorPlas Son

23 = ()ud )leer
24 = llazeputten
25 = i''!oerkuilen

'@@

t
ÍlLLxtr)ur) tiaMf/[i

-li.lrlens rie "plassenfellingen" getelde plassen e'd
rr het 2,ebied van de bekenLeliingen'
I = Gooiven & Flaes L4 = PasLoorsweijer
2 = Landscholse lleide 15 = Euroslrand
3 = Croot en Klein ileer 16 = iÍalpie
í = l,andsarrl i7 = Visvi.ivers Valkensvaard

'13 = Visvijvers Bergeijk 26 = ileuven

IJjt losse publicacles (Van Poppel 1977 - 1980) zi-in de

gcgevens gez-cefil van deze plassen e'd' gedurende de perio-
à"n, ru..í" ook rle bekenrellinqen plaars hebben gevonden'

i)e àantallen per telling zijn voor rie bekentelsoorten
verzameld i.n bijlage 3.
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A DCB E F G H I J ( L

IJSVOGEL Z pres, Lraj.
aantal
aantal/gereld traj
aanLal/pres. traj.

6362
ttt B 11 5

0.06 0.04 0.06 0.0:
1.0 1"3 l.O 1.3

trJ
tz 4

0.06 0.02
r.1 1.0

1

1

0 .01
1.0

l21i
2322

0.0i 0.02 0.01 0.01
l.0 l.0 1.0 1.0

IiATIIRPIEPER Z pres. craj.
aant'a1
aanral/gereld traj
aantal/pres. traj.

12
353
0. 19 0.02
35 1

0.01 0.02
21

t2
23

11
l5

0.006 0.03
15

006

CROTE GELE KWTK Z pres.rraj.
aan ta I
aantal/geteld traj
aantal/pres. traj.

0?02. 0.02 0.02 0.0:
I.0 4:O 1.0 1.0

3i23
4445

233
385

0.01 0.04.0.03
i.0 1.3 1.0

0.02 0.o2 0.01 0.02
1.0 1.0 I.0 I.0

22t2
3423

SIJS % pres"rraj.
aantal
aanral /gereld traj
aanÈaI/pres. tra j.

5176
222 3'165 71
1.4 0.02 0.85 C.3€

27.8 1.5 11.8 5.9

18 16 6 6
24t 721 380 40
6.5 3.9 2.O 0.26

35.5 24.0 34.5 1.0

13 6 13 t4
216 240 406 1098
7.2 1.4 2.6 6.3
9.8 21.8 19.3 45.8

BUI.ZERD Z pres,traj,
aanta I
aanlal/geteld traj
aanial/pres. traj,

25 t2 20 13
60 27 44 21
0.38 0. 1 5 0.23 0. 14

1.5 1.3 1.1 1,1

27 34 17 23
60 86 s6 52
0.31 0.46 A.29 0.31
1,2 )..4 1.8 t.L

33 30 30 37
17 73 70 70
a.lL o.42 0.45 0.40
i.4 t.4 1.5 l.r

TORENVALK Z pres.traj"
aanta 1

aanral/geteld traj
aantal/pres, traj 

"

10 12 10 is
it 25 20 33
0.11 0.14 0.10 0.1t
1.1 1.2 1.0 1.1

813814
18 26 11 2!
0.09 0.14 0.09 0.1€
1.1 1.0 1. i 1 .1

10 10 l0 l0
18 17 16 t7
0.10 c.10 0.10 0.10
1,0 1.0 1.I 1.0

PATRIJS Z pres. traj.
aanta 1

aanral/geteld traj
aanral/pres.traj.

11 13 i 9
112 56 10 21
0.7i 0.31 0.36 0.11
6.2 2.1 i.A t.l

3365
27 26 25 61
0.14 0.i4 0.13 0.4t
LS L1. )1 R?

2433
t9 52 35 38
0.11 0.30 0.22 0.22
4.8 7.4 7.O 6.3

KI:VIT Z pres.t-raj.
aantal
aantal/geteld traj
aanlal/pres. traj .

1552
5 587 70

0.03 3.2 3.7
2.5 5.8 23.3

tt21
6.0

t2.6

9
336

o.oo5 0.005 6.6 2.2
i 1 13.2 24.A

111
1 1 t254

22311
850 73 2 30
to.6 0.42 0.01 0.17
48.7 14.6 2 75.O

SCHOLEKSTER Z pres. tra; .

aanLal
aantal /geteld rra.l
aantaJ-,/pres, tra3.

4l
144
o.o8 0.0,
1.8 2

3
I

0.04
r.6

\IIULP % pres. tra j .

aantal
aanral/geteld traj

' aantal/pres.traj.

1914
l+ffi72

o.o3 0.32 0.3€
4 3.A 2.7

21t7
6 139 413

o.B3 0.73 2.7
2 6.6 37.5

105103
182 141 92 18
1.0 0.81 0.59 0.10

10.7 t7.6 5.8 3.6

GRUTTO Z pres.traj.
aancaf
aantal/geteld traj
aantal,/pres 

" 
traj 

"

16
92
0. 51
J.l

10

nlc
3.0

8
110
0, 58
6.9

TUREL:ii-R Z pres.traj.
aantal
aantal /geteld traj
aantalfpres.tra.l .

3 il
t7 1l
0.o9 0.o0:
3,4rl

3
9

0.05
1.8

\iiTTE ill!'IKSTMRT Z pres,traj.
a anta 1

aantal /gereld traj
aantal/pres,traj.

3!t93ór
6 r97 13 ll0

0.04 1.1 0.07 1.:

814025
33 4 181 i01
0.17 0.02 r.0 0.65
2.t 2.O 2.4 2.7

8332
20 11 6 6
0.1 r 0.06 0.04 0.03
L.+ L.- L.) 1.J

VEI,DLIELT'íERIK % pres. tra j.
aantal
aantal/8ete1d trai
aantal /pres. traj.

74 56 il /49

273 340 i69 311
1.8 1.9 0.88 t.l

12.6 3.3 7.7 3.4

1203523
t32 103 159 415
0.69 0.5s 0.84 2.7
9.t 2.t 2.4 11.5

tL 334
677 63 22 39
3.9 0.36 0.14 0.22

28,2 10.5 5.5 5.6

{;RAcl IEI-ER % pres. tra j.
aantal
aantal/geteld traj
aantal/pres. traj.

1220729
L2 L25 53 207
o.26 0.69 0.27 1.1
2.2 3.5 4.t 3. B

1022630
31 7 151 269
o.42 0.04 a.19 1 .6
4.i 1.3 3.i 5.4

2tB6
101 36 32 2
0.58 0.21 0.20 0
2.3 2.6 3.2 1

2
8

KRAHSVOCEL Z pres.traj,
aantal
aantal/geteld traj
aantal/pres " traj ,

32 55 36 26
580 3362 2725 1495
76.4 18.5 i4.1 8.0
51.6 74.7 39.5 31.1

22 t7 ]t I I

671 s52 ss4 I 
I3.5 3.0 2,9 0.00(

16.1 .11 .i 27.7 I I

381413
tt4 131 441 447
0.99 0.75 2.8 2.6

29"O 9.4 20.3 t9.4

KOPERIJIEI( Z pres. traj.
aantal
aanral/geteld traj
aantal/pres. tra3 .

24 12 24 L9
836 230 36 520
s.3 1 .3 0.45 2.3

22.O i0.5 1.9 14,4

t251214
7t 41 328 167
o.37 4,22 1.1 1. I
3.1 /4,6 14.3 8.0

11 10 4 7

1s9 171 85 75
0.91 0.98 0.54 0.43
8.0 9.5 12.1 5.8

\.,;

à

)

l.

i

i


