
134 KORTE MEDEDELINGEN

OVER DE ACHTERUITGANG VAN DE ROODBORSTTAPUIT TEN NOORDEN VAN HELMOND

In de periode 1975 tot en met 1984 heb in notities gemaakt over het voorko
men van de Roodborsttapuit ten noorden van Helmond, een gebied dat globaal 
begrensd wordt door Lieshout, Beek en Donk en Helmond (zie figuur 1). Dit 
gebied bevat ongeveer het SOVON atlasblok 51-27. Deze notities moeten niet 
gezien worden als verzameld voor een speciaal onderzoek naar het voorkomen 
en leven van de Roodborsttapuit. Ik heb ze gemaakt terwijl ik bezig was met 
een onderzoek aan de Geelgors en ze kunnen daarom gezien worden als meer 
dan incidenteel, toevallig uitmondend in een klein onderzoek.
De laatste jaren viel het me op, dat de Roodborsttapuit uit de gebieden 
waar ik hen veelvuldig ontmoette aan het verdwijnen was. In de seizoenen 
1983 en 1984 heb ik het gehele bovengenoemde gebied regelmatig en zorgvul
dig op het voorkomen van de Roodborsttapuit gecontroleerd. Ik wil daarmee 
geenszins zeggen, dat ik er geen enkele over het hoofd heb gezien. Maar ik 
vraag me naar aanleiding van de telresultaten wel serieus af: waar blijft 
de Roodborsttapuit, omdat ik hem niet meer aantref in een gebied waar hij 
tien jaar geleden, we mogen wel zeggen veelvuldig, voorkwam.

Op het bijgevoegde kaartje (figuur 1) zijn de territoria, die in de jaren 
1975-1984 werden vastgesteld, van 1 tot en met 19 genoteerd. De gegevens 
betreffende deze territoria zijn verzameld in tabel 1. De nummers in deze 
tabel corresponderen met die in figuur 1. In tabel 1 is met behulp van de 
SOVON codelijst de broedzekerheid aangegeven; ik heb hierbij steeds alleen 
de hoogste code genoteerd, maar de meeste vastgestelde territoria zijn 
gebaseerd op meer dan een waarneming.
In het seizoen 1975 werd een groot aantal paren genoteerd. Dit was het sei
zoen dat ik me uitdrukkelijk heb bezig gehouden met het SOVON broedvogel- 
project. Na 1975 ben ik me speciaal gaan bezig houden met de Geelgors in 
het gebied en noteerde ik waar dit uitkwam gegevens over andere vogelsoor
ten. De Roodborsttapuit heeft in deze notities altijd een bijzonder plaats
je gehad.
De gaten in de genoteerde waarnemingen (tabel 1) zijn gedeeltelijk een ge
volg van onvoldoende veldwerk wat de Roodborsttapuit betreft. Toch dacht ik 
dat deze waarneming heel zinvol kunnen zijn bij de vraagstelling: "Rood
borsttapuit, waar blijf je?". In 1980 is het gat in de genoteerde waarne
mingen wel erg groot. Oorzaak was weer de Geelgors die me erg geconcen
treerd bezig hield. Hier en daar mogen de gaten in de observatie zonder 
gevaar voor onwaarheden overbrugd worden naar zeer waarschijnlijk broedend 
omdat de soort in het erop volgende seizoen weer als broedvogel werd 
waargenomen, en de Roodborsttapuit voor zover bekend is erg honkvast is. 
Deze "gaten" zijn in de tabel apart aangegeven.
Samenvattend kunnen we zeggen, dat de Roodborsttapuit ten noorden van 
Helmond in 1975 nog vrij talrijk was, maar sindsdien - en wel vooral sedert 
1980/1981 - sterk in aantal achteruit gegaan is. Met name de uiterst lage 
aantallen c.q. afwezigheid in 1982, 1983 en 1984 vallen daarbij op.
Over de oorzaken van de achteruitgang durf ik niet veel te zeggen, maar: is 
misschien de enorme toename van de maiscultuur een oorzaak van het verdwij
nen van de Roodborsttapuit? Het biotoop zelf lijkt namelijk in een aantal 
gebiedjes zo weinig veranderd!
Gaarna hoor ik hierover het een en ander van vogelaars, die er mogelijk 
meer van weten.
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Figuur 1. Territoria van de Roodborsttapuit ten noorden van Helmond, 
1984. 1975-
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Tabel 1. Bezetting van territora van de Roodborsttapuit ten noorden van 
Helmond, 1975-1984.
Vermeld is de broedzekerheidscode (AO tot en met D16);
+? = waarschijnlijk aanwezig (zie tekst).

terr. nr. 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984

1 D14 C7
2 D13 B2
3 C4 C5
4 B2 +? D12 D12 D14 + ? C3
5 Dl 2 D14
6 C5 BI
7 D14 +? C7 C3 BI +? D12
8 Dl 3 C3
9 Dl 2 Dl 4 C5 D12 C3 +? C3 C4

10 C3
11 B2 BI
12 C7 B2
13 D16 +? +? C5 C4 +? D14 C4
14 C5 +? D14
15 B2
16 D14 D12 C3
17 Dl 2 C3 C4 D12 B2

(2 Pr) ( 2 d & 5
18 D12 C4
19 C7

Totaal: 12-14 3-5 9 8-9 8-9 1 4-6 2-3 0 0
Aantal +?: 4 1 5

Bert van Duren, Bachlaan 39, Helmond.

GROTE CONCENTRATIE GRUTTO'S OP DE LANDSCHOTSE HEIDE (MIDDELBEERS)
1

De meeste jaren arriveren de eerste Grutto's in de Kempen tijdens de tweede 
helft van februari. De strenge winter, die tot medio februari het weerbeeld 
in vrijwel geheel Europa bepaalde, was er waarschijnlijk de oorzaak van dat 
de terugtrek in 1985 pas begin maart op gang kwam. Maar toen ging het ook 
meteen erg snel.
Op 8 maart 1985 telden enkele mensen bij het Kromven (Landschotse Heide) 
reeds circa 450 exemplaren en een dag later, op 9 maart, kwamen bij het
zelfde ven tenminste 900-exemplaren overnachten.
Een concentratie van deze orde van grootte is zelfs voor dit deel van de 
Kempen, waar in het voorjaar en vroege najaar wel eens vaker enkele honder
den Grutto's bijeen gezien worden, een uitzondering!


