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Lex Peeters

l'.leiding

De B.euselse Yoeren betreft een hoogveenrestanl ten zuiden van de gemeente
R.eusel. Het totale gebied strekt zi.ch uit o',er circa lt5 ha. In tle Moeren
'.'ar-È het afwisselende landschap op, dat voor veel vogelsoor:ten een
geserikte broed-, fourageer-, en/of overwinteringsbiotoop biedt. Dif
C.L.Y.- reservaat is vanuit ornithologisch oogpunt bekeken dan riok zeer
,,^ --l^,,^1*ddl!EtUlr

Ii '-9i5 nao Ad van Poppel het initiatief om de Reusel.se Moeren op broed-
vc3els te inventariseren. In die tijd maakte het gebied nog (ien zeer
neAat ie,.'e ontwikkeling door ten gevolge van ,jen sterk verwaarloosd heheer.
Ye: 1e: schrijven van een inventarisatierapport waarin ook enkele
be-reersad'.'i.ezen rraren opgenomen wist van Poppel de a.andacht d i-e aan het
reser,.'aa: werd geschonken op te vi jzelen. De beheerder, StaaLhr:rsbeheer,
uaakÈe <enbaar de volgende jaren geleldelijk wat aan dr.l situatic t:e zu11en
gaan Coe:. \'oor enkele mensen van Vogelwerkgroep "De Kempen" was dit
aanlei4l:rg out het populatieverloop van cle broedvogels op rle voc:t te gaan
voiger. lr-*'erd een meerjarige broedvogetinventarisatj.e gestart met a1s
belangri _rk doel: het vaststellen van de invloecl van de beheersma;ltregelen
en de Caarcee samenhangende veranderingen binnen het gebied op de;ranwezige
broedvogelpopulat ie .

ïn \977 r"'erd Ce inventarisatie uitgevoerd door Nico Venema en mÉiL ingang
van 1978 Eot op heden door Wim van de Voort en Lex Peeters. Zi) werden
regekoatig hijgestaan door Geert San<iers.
Na elk seizoen is een verslag opgesteld, waarin de resulÈaten zi-in
opSenomen.

Na acht jaar onafgebroken inventariseren kunnen fluctrraties htnnen het
populatieverloop bij verschillende vogelsoorten met grote zekerheld in
verband gebracht worden net bepaalde veranderingen in het gebied. 0p dat
aspect zaL in dit art ikel s lechts summier worden ingega;'.n. Na de

invenÈarisatie van 1986, wanneer de Reuselse Moeren tien jaar achtereen op

broedvogels onderzochË zal- zijn, zal- namelijk een uitgebreld verslag
verschijnen, waarin op dit onderwerp uitvoerig wordt ingegaan.
Het doel van deze publicatie is óp de eerste plaats een lndruk te geven van
het voorkomen van diverse vogelsoorten ln de Reuselse Moeren. 0p dle wljze
wi1 ik de aandacht vesEigen op dit unieke, naar bij velen nog onbekende
reservaat.
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Figuur 1: Ligging lleuselse Moeren, schaal 1 : 80.000

Figuur 2: Oyerzichtskaart ie Reuselse schaal 1 : f2.500 I
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De Reuselse Moeren is gelegen ten zuiden van Reusel (figuur 1). De zuid-
grens van het gebted is tevens de Nederlands-Belgische landsgrens.
0p de topografische kaarten is de Reuselse Moeren te vinden in atlasblok
56-28. Zíe verder bijgaande kaartje. Een gedetailleerd overzicht geeft
figuur 2.

Status en beheer van het gebied

De Reuselse Moeren i; aanpewezen als :,L.y.-r. ;ervaat e'. als zodanig bij
Staatsbosbeheer in beheer'
Tot halverwege de zeventi3er ,iaren '';as er ec.r:er naul;ei i jks sprake van enig
beheer. Verdroging, Cic\:;rreien e:r een toene:ende recreatiedruk !iaren het
gevolg. Met de vcgeli:r'.'::l:arisaties ,.:an respectis..'s1i jk Ad van Poppel en
Vogelwerkgroep ''De Kerre:r' ;erj de trieste situatie onder d,: aandacht
gebracht. Er voIgCe e:: aartal- lcsitieve lnaatregelen:
- De watersta:rC ;erj :e-, :::,'-1: '.'ar darnet jes en een stuw kunstmatig onder

conErole 3ebra:rt. l-l:-=::ee';as reteen het probleem ,.'an dichtgroelen voor
een bela:r3rl-r..- :ee- :: -*erre:d uit. Door he'- hooghoud.:n van het ',raterpeil
stier'.'e:'r -:i. ::. -.'- -::::: rp 4e natste plaatsen vanzelf af .

- In Ce drc3e:e :=i::. -:i::len arbeiders van de sociale werkplaats te Bladel
aan de s-a: o:. '.'€:spreiS over een aantal winterseizoenen, de opslag
^-1^:r^r.' i. .,.:r;l,leren.atrl=^-:---''. -=

- Het gebied uerj ..'r3:taan tijrlens het broedseizoen afgesloten voor het
publ-:-ek. tsuirer Ce :rceCperiode werd de kwetsbare kern van de I'loeren door
haar nerjl:rie1 dr"ssige karakter nauwelijks begaanbaar, zodat hier
naul,e ii -*ks n3: s pra{e is van recreatiedruk.

- Het paC da: :tet rËser,,'aat in het noorden over de vo11r: lengte begrenst is
onstreel<s 1915 I'ocr genotoriseerd verkeer afgesloten. Dit komt de rust 1n
het 3ebie3 !'roq eens extra ten goede.

- Sedert erkele -iare:l is een part-timer aangesteld, die er toezicht op

houdt Cai de','ccrschriften worrlen nageleefd en het lnheer van tle Moeren
de nodige aanCacht krijgt.

Korton) roet betrekking tot het huídige belei,d dat SEaatbosbeheer 1n de

Reuselse l,íoeren','oert valt weinig meer aan te merken. Wel dient in de toe-
komst met een aa1tal zaken rekening te worden gehouden:
- Het pad dat het gebied in het zuiden begrenst, de Nederlands-Belgische

grensdijk, wordt langzaam maar zeker met puin en klezel bestort. Hierdoor
worrlt dit pad beter begaanbaar en vormt zorloende een ideale verblnding
tussen Reusel en de voor Nederland wlj geisoleerd gelegen Ravago-plastic
fabrieken c.q. -verkoophallen. Gemotorlseerd verkÈer neemt er dan ook
sterk toe. Er is reeds vastgesteld dat, wanneer zwaardere voertuigen het
reservaat passeren, er grote panlek ontstaat onder de watervogels.

- Het Ravago-plastic-complex dat op enkele honderden meters afstand van de

Reuselse Moeren gevestigd 1s veroorzaakt, voornamelijk in de weekenden,
veel geluidsoverlast. De rauziek, dle door een aantal speakers ten behoeve
van de bezoekers de buitenlucht in geblazen wordt, is tot of het versE
afgelegen punt in het reservaat goed te horen.

- De Struikheide wordt plaatselijk verdrongen door Pijpestrootje. Op de
natte heide duidt srerke opkomst van riet op eutrofiërlng.
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- De verhoogde waterstand heeft mijns lnzlens ook een nadelig gevolg. Op

soumige plaatsen in de Rerrselse Moeren sterft het gagelstruweel rlgoreus
af. Door deze ontwlkkeling ontstaan groEe open plekken.

- Zoals voor de meeste natuurgebieden geldt, ls de bÍndi"ng van de Reuselse
Moeren met het onliggende agrarische gebled hecht. Van het beleid van de
boer is de hoeveelheid uest- en glfstoffen die het binnendringen afhanke-
l1jk. Een aantal broedvogels van de Moeren ondervlndt direct gevolgen van
het geen zich op het aangrenzende cultuurland afspeelt.

In de loop der tijd kwam er een inÈensiever bewerking van het land. Door
een sterkere afwaterlng en toegenomen beuestlrig zijn er: geen krui-denrijke
of drassige weiden meer te vinden. Op de akkers is men van graan en
aardappel voornamell-jk overgestapt op voederbi.et en mais.
Zoals verderop in dit artikel za1 blijken is het Kortroen reeds uit de
Mt'reren verdwenen. WaarschÍjnlijk is het beheeltan het omliggende
agrarische gebied daar debet aan geweesÈ.
Onlangs werd dit cultuurland in het besteumingsplan huitengebiecl Reusel
deels aangewezen als "Agrarlsch gebied met landschappelijke en/of cultuur-
historlsche waarde". 0f deze status ln positieve zin iets aao de huldige
situatie zal veranderen is onduideltjk. De verstandigste oplossing b1ljft
ulteraard: bepaalde percelen aankopen en Eoevoegen aan het bestaande
reservaat. Misschien biedt toepassÍng van de Relatienota perspecti,et.

Biotoopbeschri jving Reuselse líoeren

HeE hoogveenreservaat wordt gekennerkt door een komvormig moerasgedeelte.
Vroeger maakte dit reservaat deel uit van een enorm heide- en moerasgebled,
dat zich toÈ ver in de Kempen en tot ver in Belglë uitstrekte!I.Je rrinden in
de Vlaamse gemeente Arendonk nog restanten onder de benaming "Rode Del",
"Langschelpen", "Ter Moeren" en "I{aupenberg". Deze gebieden is hun
oorspronkelijk aanzien echter al grotendeels ontnomen.
Het ove'rige deel is in de loop der tijd ontgonnen en in cultuur qebracht.
Voor diÈ soort doeleinden leenden de Reuselse Moeren zr-ch zeet slecht door
haar moerassige karakter. Hieraan ls het best.aan van het reservaat Ee

danken.
Vroeger ontstonden vele veenputten in het gebied <loor turfsteken. In de
omgeving van d,eze waÈerrijke plaatsen treffen we tegenwoordÍg Gagel,
Veenmos, Veenbes en Zonnedaurí aan. Om het ríater tijdens de werkzaainheden af
te kunnen vloeien werd over de vo11e lengte van de Moeren een loopje
gegraven, de Goorloop genaaud. "De Goorloop" mondt elders in het gebied uit
in de Vaartloop. Eveneens overblljfselen van het turfst.:ken ziin de vele
dijkjes ln het terrein: de zogenaamde zetwallen, die vroeger als
afvoerlijnen van de gewonnen turf dienden. Omrlat opslag op deze zetwalleh
de kans heefÈ gekregen zlch te ontwikketen, verdelen ze de Moeren
landschappelijk gezien in een kleinschallg eoullssenlandschap.
IIet veengedeelÈe in het reservaat gaat via natte helde geleÍdell.jk over ln
droge heide. Op de natte heide vinden we p-l-aatselijk gagelstruweel en in
toenemende mrte Riet. Op de d.roge heide vormen (na de beheerswerkzaamheden)
verspreide en gegroepeerde Berken_ en Vliegdennen de opvallenste begroelï.ng.
Helaas wordt de helde zelf hier en daar verdrongen door Pljpestrootje.
In het zuidoosten van de Moeren heeft zlch een berkenbos ontwikkeld. In het
westen van de Moeren vinden !íe een ultloper van het reservaat in
noordwesteliJke richting. Dit deel wordt de "Zandheuvels" genoend.

-



llet grootste stuk- betreft broekachtig loofbos, ontstaan op

s1ib dat een sma1, meanderend beekje, de Vaartloop, in haar
heeft afgezet. Het overige deel wordt gevorrnd door kleine
heide.
De Reuselse Moeren wordt begrensd door de .jonge ontginning
aan de ztídzTjde en intensief bewerkte akkers en weiden aan
oostzÍjde, afgewisseld door enkele percelen naaldbos.
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heE vruchtbare
stroongebierl

stukjes droge

van Ter tÍoeren
de noord- en

Inventar i sat iemethode

Bi j het iirventarisrr ren werd steecls gebru. i< gemaakt (/an de tíirrltorium-
karteringsmethode. Dit houdt in dat a1le vogels met "br.redverdacht" gedrag
(zang, voedseltransport, simulatiegedrag) op topografi;che kaartjes werden
ingetekenrl. De verzamelde gegevens werden uitr:iadelijk ?er soort geclusterd
en afhankelijk van soort en type waarneminS, geinterp':eÈeerd. Zo werd een
eenmalige waarneming van een tlijfje Kuifeend met kleine, nieÈ vliegvlugge
jongen a1s een broedvogel beschousd, Drie of meer zanglraarnemingen van rle

BlauwborsÈ op min of neer dezelfde plek irerden geinËerpreteerd als een
ÈerriÈoriuo, reits de waarnemingsdata tenminste een ueek uit elkaar lagen.
Voor alle duidelijkheid: Een territoriuu betekent nog geen broedgeval, m:61
kan ook betrekking hebben op een broedpoging of een ongepaard oannet.je dat
overzomert. De Reuselse iloeren r*erd e1k inventarisatie-.jaar gedurende het
broedseizoen tien tot vi-jtien maal.doelgericht bezocht. De bezoeken vonden
verspreid plaats over diverse dagdelen (ochtend, middag. avond, nacht).

Voorualige broedvogels

Tot ver in de zestiger jaren werden in de Reusel-se Moeren nog enkele
typische soorten van heide en moeras aangetroffen. Soorten clie ondertussen
ln Nederland behoorlijk zeLdzaam zijn geworden. Enkele daarvan wil ik l-n

het kort belichten.

Volgens oude aantekeningen van de heer Daemen'hroedden in 1965 nog liefst 3

paren Grauwe Kiekendieven in het reservaat ! In 1968 von.i hier het laatste
broedgeval van de Grauwe Kiekendief en de Klapekster plaats, terwijl van de
Velduil en de Blauwe Kiekendief r,espectievelijk een broedgeval en een
broedpoging $erd vastgesteld. Ook de Zomertaling kwam Èot 1n de zesEiger
jaren nog ln het reservaat tot broeden.
Ln 1974 brachten nog twee paren Roodborsttapulten op <le heide van de

Reuselse Moeren jongen groot. Nadien verdween deze soorr- a1s hroedvogel uit
het gebied. Ín 1972 en 1973 werd in de maand juni een Roerdomp gr:hoorcl. HeÈ

is zeker niet uitgesloten dat n'et hier toen om een broedgeval handelde.



30 REUSELSE MOEREN

De broedvogels

Tussen L975 en 1985 werden in de Reuselse Moeren 56 broedvogelsoorten
vastgesteld. Uit het totaaloverzicht (tabe1 1) blijkt dat de soortrijkdom
van het gebied gedurende de inventarisatie-jaren nauweltjks is toe- of
afgenomen. Dit wil niet zeggen dat de broedvogel-samenstelllng hetzelfde
gebleven is. Enkele soorten zijn tn <le loop van de jaren als broedvogel
verdwenen, anderen hebben zich gevestigd.
Hieronder wordt een aantal broedvogelsoorten in het kort besproken. Van de

populatie waarvan de grootte over het geheel 5oven de r'1 
-l f paart.ieÍr ligt is

een diagran uitgetekend. Van de niet besproke:' soorten zi_in de -jaarlijkse
vastgestelrle aantallen weergegeven in tabel L.

DODAARS

De Dodaars \derd tot zover bekenC i-. I r-: '.': -: :=: :::s t ---: ,1e Yoeren
rraargenomen. De aanutezigheid !'an drie ei:=:: -.::: :.sl-'-ee:ia in een

waarschijnli jk broedgeval. Deze '.'es:irr-: - -:=:: -=::: '''a:. 'd:f : ritieve"
aard te zí jn. De populatie groeide :e le--::-l -1 .. ::::'.=l: l: laaiqte jaren
doorgaans 6 paart jes. A1 le terrlt:r:: z--,':. .-:.'=s:'-=-: '-- :.: zuil';,:steli-ike
moeras-gerleelte (zie diagran A).
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ZOMERTALING

In 1984 was het gehele broedseizoen een paartje Zomertalingen in de

Reuselse Moeren aanwezig. Eind april, begln mei ontbrak het vrouwtje
tijdeli jk op het open water, zod,at aan een broedgeval gedacht word.t. Helaas
werden geen jongen gezien.

SLOBEEND

Nadat de Slobeend een aantal jaren achtereen ti-jden de doortrek in het
reservaat gcsignaleerC was kwam in 1978 een p,'iartje tot broeden. In de loop
van de daaropeenvolgende ..iaren ontwikkelde zich een populatie van c.a.5
pa ren.

KUIFEEND

Tegelijk mec de TafeLeend bleek de inEeresse voor de 
"euselse 

Yoeren ook
bij de Kuifeend toe te nemen. De Kuifeend kwam zelfs een jaar eerder tot
broeden. In 1983 werden er van 3 rrrouwtjes jongen gezien. In 1984 waren er
reeds 5 paartjes van de partij.

Waarschijnlijk hou<lt rle vestiging van Kuifeend en Tafeleend verband met het
afsterven van Gagelstruweel op enkele plaatsen in het gebled. Het open
water dat hierdoor ontstaat is voor dui keenden immers een primaire
voorwaarde om aan voedsel te kunnen komen.

KORITOEN

De eerste gegevens omtrent het voorkomen van Korhoenders in de Reuselse
Moeren dateren uit het begin van de zestiger jaren. De belangrijkste balts-
plaatsen bevonden zíctr in clie tijd op Ter Moeren (BelgÍë) waar
"verscheidende" bolrlerende hanen gehoord werden. Groot was de populatie
echter niet! Van Erve c.s. (1967) arceert Reusel in een overzichEskaartje
a1s een geroeente neÈ minder dan 10 ex. Het kleine aantal waarnemingen ult
de zestiger jaren duidt op een vrij stabiele stand van tenminste 6 hanen en
5 hennen. Uythoven (1971) geeft geen Korhoenders op voor rle Reuselse
I'Íoeren, hetgeen waarschijnli jk slechts betekent dat het gebied bi j zi jn
onderzoek over het hoofd is gezi-en.
De populatie bedroeg in 1975 4 hanen en 6 hennen, hetgcen suggereert dat er
met de Korhoenders Ín dit gebied sedert de zestiger jaren nieÈ veel gebeurd
ls. Maar van dan af t.ekent zich een duldelijke achteruitgang af! In 1976
telde het bestand reeds 2 exemplaren mindet eo in L97q tot en met' 1981

verbleven er nog slechts 2 hanen en 2-3 hennen ln de l'loeren. In 1982 kwam
een definitief einde aan de populatie . Dit terwijl- Staatsbosbeheer in
dezelfde periode (1975 tot op heden) uitgerekend al1es in werk stelde om de
situatie in het gebÍed te verbeteren.
De afnaue is waarschijnlijk niet'terug te voeren op een ongeschikt broed-
bÍotoop, maar eerder naar het ongeschikt worden van de fourageergronden
voor de hennen met kuikens. Dit vermoeden wordt volledig ondersÈeund door
de inventarisatiegegevens. In 1976 kwamen nog 2 hennen en 2 hanen groot'
mzlar evenzoveel exemplaren kwamen tijdens de winter om of mlgreerden.
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Na{ien werden nimmer meer volgroeide onvol'rassen Korhoenders gezien,
terwijl we wrijwel jaarlijks kleine juvenlelen zagen en regelmatig een hen
op de heide aantroffen die simulatiegedrag vertoonde. De jongen kwamen dus
niet groot en aangezien onderzoek heeft uitgewezen dat predatie daarbij van
ondergeschikt belang is, ligt de factor voedsel het meest voor de hand.
Voor heE voedsel zi-jn de hen en jongen voor een belangrijk deel aange\rezen
op de landbouwgronden. En die werden steeds intensier.'er bewerkt met alle
gevolgen van dien. Resultaat was dan ook dat de Korhoenders de

belangrijkste bolder- en fourageergebieden van de zestiger jaren, "Het

Goor" en "de Rijtsche Heide", steeds meer gineen mijden. Tn plaats daarvan
werd steeds meer ti.jd doorgebracht op Ce heide en op de jonge ontginningen
van "Ter Moeren"

W,\TERRAL

Het h?aterr;l-1er-bes:a1l l:'.'at '--. i: ii:er,i l'.'.r let algemeen 4-5
territoria. ïeI ::r'-rla:'-:'.-::1::: '2.'' '- ';t1t€r er.'-ele onverklaarbare
f luctuaties zier. )e s.^.t::.-1:.se:. .,":::o:.-:1 ';einig samenhang met de

waterstand in '1:: 3:'.':= --, -.:: q:::. z: t^ lr -ie reest 'zoor de hancil-iggende
oorzaak zou zi_.1n.

A1le territoria zi i:. s::=1s --. -.=: z-r: j;=s--e1'rke rloeras-deel gelegen. (zie
diagram C)

WATERHOEN

Het WaEerhoen is eea '.'::= - ':: --:. i+ :latste delen rran het reservaat een
respectabele dichtheri i,a:. :::= -1:e:.. lr een strenge winter blijkt de soorL
echter duideli jk in .,3.:.: "'- =: t: :'!erten en van deze verliezen 11 jkt de

populatie slechts moeizaa::= ''.::ste^'-e:., \a de Strcnge winter van 1,978/79
zien we een af name ..'an '-í :-za.: -' raar. )ia de winter van l98l/1982, waarin
een korte/doch strenqe:e:1:je:et sterke ijsvorming en veel sneeuwval
voorkwam viel de populaLl=:.:'jt'.'an l2 naar 8 paar.

WULP

De l^tulp is in Reuselse )loeren broedvogel van de droge he ide. Dir
biotooptype werd halverweqe:le zer.,entiger tot begln tachtiger jarr:n sterk
bedreigd met dichtgroeien Coor Berk en V1 iegden. Tege1l-jkerti.'id werd heE

heide-areaal van het droge t)'pe:'rog eens sterk ingeperkt door een verhoogde
wagerstand. We zien in die tiid ook dan een duidelijke afname van 9 naar 2

territoria. Dat ondertussen heL gewi-jzigde beheer van de fourageergronden -
heÈ omliggende cultuurland - meespeelde is niet uitgesloten.
Mogelijk kan in de nabije toekomst binnen de poprrlatie weer een oplevlng
geconstateerd worden, omdat aI enkele winters achtereen de heide van de

dlchtste opslag ontdaan wordt.
Op de aangrenzende weilanden telt de l{u1per-populatie de 1aaÈsÈe jaren 3

territoria. (zie diagram F)
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TORTELDUIE

Broedde de Tortelduif in de jaren L973 tot en met 1975 met clrca 12

paartjes en ín 1977 zelfs met 15 paartjes, op het ogenblik staat deze soort
op het punt oo ult het reservaat te verdwijnen. In 1982, 1983 en 1984

werden nog respectievelijk 6, 2, en 1 terriËoria vastgesteld'
Het is nauwelijks denkbaar dat voor Ce afname de oorzaak binnen het
reservaat gezocht moet worden. De Torielduif pleegt in de Reuselse Moeren
doorgaans in het dichtere loofhout te broeden en aangezien het gebled aan
dat soort vegetaËie alleen maar rijker is geworclen, betreft het ín leder
geval geen biotoop-kwestie, (zie diagrau H)

GRí)ENE SPECi-IT

ToË en mer 1979 rverd van de Groene Specht jaarli jks een ber+oon,{ nesthol
gevonrlen. In 1982 was broeden onzeker en sindsdien ontbreekt de soort zelfs
a1s broedvogel in het gebied.

BOOYP I E PER

Einde zeve:.tiier -'a::-: :1ee: rle oopulatieomvang van de Boompieirer in de

Moeren cl';allerd s:a::=1. .a:'r l98C op l98l kwamen daar echter verandering
in. Het aa::ta1 z2a3',s::1'aalde van 17 naar 1j, afgezien 1983, toen liefst
19 zangpcsL=a'.'a:. j::= socrt werden vastgesteld, ging de populatiegrootte
langzaan ".e: at'.-e2u ''a:. lt naderen.
Àl1p ?2rr--.q1-;- :r=::::. 're aan op de drogere heideper:celen met versPreide
opslag . (.2'-= ::iz3ra: : -l

I{I NTE RKO\I }:;

Evenals het .i'a!er!.oe:i ts de Winterkoning een zeet wlntergevoelige soort.
Strenge v.rsErerlodes eisen veel slachtoffers. Bij aanvang van de

inventarisaties ;-:l -975 was de populatie vermoedeli.'lk herstellende van een
sErenge wi;rterperlcde .;an de voorgaande jaren. Na de strenge winter van

L97811979 daaLCe net aantal zangposten van 33 naar 18. I^le zien vÈrvolgens
een geleideli-;k herstel van de populatie, dat na een kortstondige roaar

strenge vorstperiodc in de winter van 1981 even stagneert.
In <1e verscreiding-,'.ra de Winterkoning valt een patroon te ontdekken dat
zich aftekent langs le loopjes en zetwallen ir. het gebi':d. Dit verschijnsel
is eenvoudig verklaarbaar. Winterkoningen broeden graag in de oevers van

beken en loopjes. Bovendien ligt langs de "Goorloop" en de "Vaartloop" een

behoorlijk aantal- omgevallen bomen. De wortelkluiterl daarvan fungeren
eveneens als een ideale broedplaats. 0p de "zetwal1en" komt simpelweg de

ri-jkste struikvegetatie voor en de Winterkoning houdt zich daar bij
voorkeur in op. (zie diagram J)

BLAUI,IBORST

Een van de meest Èyperende bewoners van de natte delen ln de Reuselse
Ivloeren is de Blauwborst.
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In 1963 telrle de "\'ogelstudie- en Inventarisatie-r^rerkgror:p Midden Brabant"
5 zangposten. Blijkbaar is later de populatie toegenomen want in 1975
stelde van Poppel 17 territoria vast. Yar. L977 op 1978 nam <le Blauwborst in
de Moeren af van 17 à 19 naar 13 à 15 zangposten. Tot en met 1983 bleef de
populatie daarbij stabiel. Van 1983 op 1984 constateer<len we helaas weer
een kleine achteruitgang van 14 naar 11 zangposten.
Mogelijk hangt deze recente afname samen met heÈ afsterven van <1e Gagel en
waterwilgenvegetatie in grote delen van het gebied, waardoor het
broedbiotoop plaatselijk ongesehikE wordt.
De laatste jaren zien we binnen het gebied een oostÍraartse verschr.riving in
de verspreiding van de Blauwborst. DiË houdt wellicht verhand met de hoge
waterstand, waardoor het reservaat in oostelijke richting rlrassiger is
geworden. (zíe diagram M)

SPRI NKHAANRI ETZANGER

Anno 1963 was <le Moeren 5-6 zangposte.L '.'a: le rprinkhaanrietzalger ri-jk! In
1972 lvaren 1 'a 2 paren aanvezig en rr l9:- werden 3 zingende exemplaren
gehoord op 4 mei. Gezien de vroege :lat'-r:. kar ^:I hier toen om rloortrekkers
zijn gegaan. In 1975 werJ. 1 :ar::;:: .astgesteld. Daarna kwam de

Sprinkhaanrietzanger drie jaar achter:e:. :.1 et reer in de Reuselse Moeren
voor. In 1980 werden onver\dac:.Ls J :errrirria geteld. lien popul.atie die de

volgende jaren steeds met l:aart;e z:u ai::e:r:n. Dit nerkwaardige verloop
resulteerde tenslotte ir 1 zar.i:csi i:r :9 {1. De zangposten waren steeds
zonder uitzondering 4e,.'estigl -r L.:: lasalst:'rweel op 11e natte hei,le.

KLEINE KAREKIET

De Kleine Karekiet is een r:ciie:.:e1e
197 5, 1979 , 1980 en 1983 5e'.'cr: z rch 1

ontbreken van de Kleine Kare<ret ha:rgt
ontbreken van Rietkragen, iet l:otoop
geprefereerd wordE.

br:oe:ivo,ael in de R.euselse l'Íoeren. In
zangpost in het gebied. Het nagenoeg
hier waarschi-jnli.ik samen met het

dat over het algeneen door deze soort

TJIFTJAE

Een opmerkelljk populatieverloop zien we bij rle Tjiftjaf. Deze soort nam

tussen 197) en 1980 van jaar op jaar toe, waardoor de populatlegrootte
uiteindeli.jk meer dan verdubbelde. Daarna nam het aant.rl zangposLen weer
even geleidelijk af, totdat in 1983 ongeveer het niveau van 1975 was
bereikË. In 1984 was er vervolgens sprake van een lichte toename. Voor dlt
versehijnsel is geen verklaring bekend. (zte d'i-agram R)

STAARTMEE

In 1975 werd de Staartmees tijdens de broedtijd herhaaldelijk waargenomen.
Een broedgeval kon echter nieÈ met zekerheid worden vasEgesteld. In L977
rrrerden 4 territoria geteld. Deze klei.ne populatie breidde zlch tot en tret
1980 uit tot 9 broedparen. In 1982 heeft zich weer een .luidelijke kentering
ingezet, resulËerend in slechts 3 terrltoria in 1984.
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De verspreidlng van de Staartmees beperkt zich in <le Uoeren in hoofdzaak
tot {e struikbegroeiing rondom rle natste delen van heÈ terrein. (zie
diagram T)

MATKOP

De populatie van de Matkop verloopL golvend, aet een ninimum van 3 paartjes
en een maximum van 10 paartjes. )eze eolenbroeder heeft duidelijk geen

nadelige gevolgen ondervonden ,.'an de ver;ijdering van een grote reeks
nestkasten uit het gebied in '-976. De toenare die zeLfs volgde zon er
e\rrder voL'r pleiten rlat :le ila:i.cr croij't heef t getrokken uit deze

maatregel. \Íoge1i jk is dat -'rk z -.: iet is rii' ondenkb;i 4r Cat er een soort
v,'rn terrilorium- ,l vcels:l:::rcu:r=rt'le c'-staat il's de KooImees, die
rlrrideli jk we1 ger.,L.:liZ tS '.'c-r: le à;.:'ti,tëzighei I van kunStmatige
nestgelegenheid, Cie sl.:í. tl=ae.:.:'. (zi-e di,r':ram U)

PI YPELYEES

In eerSte irs:a:.:--: -=-:-: le 'inpelmees gevolgen te ondervinden van het
vertri,Cerer. '.-a:. r.:s:.i-.:=:. ::1! het gebied in 1976. De popuJ-atie herstelde
ztcn :,:ht.: ;e:: .-:-- ' s:e1. \a 1979 is de Pimpelmees toch zeer schaars
te\r-l:i=r -:.:= li-'::=:.. \1::,je wetenschap dat zich de l-aatste jaren in het

zcu ee:::r :ir- : t::.::: ,.-:ruacht zi jn. In deze Berken bcvinden z,lch immers
g:sc-.:-:: -'=s:'-:-:=-.::' ze 

"'ormen 
tegeliikerti jd een i'ir:aIe voedselbron'

K0ti_i: _:

De ii::-:==: l-:'i: zeer gevoelig te zijrr voor de aaowez igheid van
kuas::.a:tf.:tÉs:qe1::enheid. In 1975 broedden nog liefst 21 paartles in de

Ycer::., :.-':.es:eld:-. zonàer uitzondering in nestkasten. In 1976 werden de

:tes:ias:=:t .'.:-;l -Cerl en in 1977 bleek de populatie volledig ineengeklapt'
S:ec'.:= ! ::r:ito.'ta werden nog gekarteerd. Jarenlang bleef de populatie
C:ar::a :::= -- .< ;ta5'-e1, Eotdat in 1983 ti jde'i jk een l<leine reeks nietrwe
kas..::s ;.:'1 aargebracht. Direct zagen r"7e w..er een (ljchte) sti jging. (zíe
cia3ia:',-)

Z,.i\Í.-t: :-Í-i--1 -

Tenninste'.'anaÍ 1978 een vrij stabiele populatie.
Jaarii _.ks '..:-nden we tientallen door Zwarte Kraaien geroof de eieren in het
gebied. Het beLreft meestal eenden-eieren. Daarbuiten werden eierschal.en
aangetroffen t,an: Fazant, Houtduif, Wulp, Waterral (1x', Ransuil, (1x) en
Korhoe:r (lx). Bovendien werd een keer waargílnomen hoe twee ZwatLe Kraaien
een Graspieper dwongen van zeer hoog uiÈ de lucht naar beneden te gaan,
alwaar dit exemplaar geplukt werd. Het betrefE hier echter predatie rran

naEuurlijke aard. Temeer omdat de soort nieE noemenswaardig in het terrein
toeneemt wordt afschot afgeraden.
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VINK

De Vink is a1s broedvogel ten opzichte van L975 duidelijk in het gebied
Èoegenomen. In 1975 werden slechts 3 territoria gelokaliseerd, in 1983 en
1984 waren er respektievelijk 14 en 10. Deze toename is mogelljk het gevolg
van het ouder- en daardoor als nestplaats voor de Vink geschlkter worden
van de bomen in het reservaat. Het verspreidíngspatroon komt althans
overeen met de plaatsen waar de bomen het besÈ ontÍdikkeld zi.in. (zie
diagram W)

R T ETGORS

Dt Rietgors is irr de loop van rie .i.1r.,s1lari: itle iarer duideli-jk in aantal
al-genomen. Ii jdens d\) eerste Jaren lag her ..e 'aI broe.')aren tus:;en de 20
en de 30, de laatste jaren tussen ,le 1t er :i: -a '
Evenals bi j de Blauwborst zo\t Ceze acr:::ui::'. 1l r.3[ z ;olg kunnen zi jn van
het afsterven van het Gagel- en 

",'::::ïtlr:rs:-:*'eel 
in bepaalde delen van

het gebied, l^Iaardoor de totaLe -::::.'1a-,:c aan g,-:schikt broedbiotoop
inkrimpt. (zie diagram X)

Tabel l. TOTAALOVERZICHT BROEDYOGELPOPULATIES REUSi'ILSE M0EREN.i' i) ,l 'l
Soort 1975 L976 1977 1978 1979 1980 1981 L9B2 1983 1984

3-4 3
30 25-30
15 10

4nt4v 3m:l-3v
o-1 5

t7-L9 16
155

1

55
20 22
915
11

1

11
11
5L7

26 33
67
:,:
t2

11 20
33
6L2

90 85
23 33

Dodaars
Wilde Eend
I^/int e rt a1i ng
Zomertaling
Slobeend
Kuifeend
Tafeleend
Ko rhoen
Waterral
Waterhoen
Mee rkoe t
Torenvaik
I^lu J p
Houtduif
Tortelduif
Koekoek
Ransui 1

Groene Specht
G.Bonte Specht
Boompieper
I^Iint e rkoning
Heggemus
Sprinkh. Rietz
K1. Karekiet
Spot voge 1

Tu inf lui ter
Zwartkop
Grasmus
FitiS
Tj ift jaf

1
,q

6-7

4m+6v 4a*4v
52

L2
2.

9.

10
1-2

2

3-4
10
25
1l

.1
1
)
8
1

3

B8
,, ,)

t4
:5-30 25-30
t: ca .8

::

2m*lv 2m*2..,

2-3 I
10 11
13 10

43
15 11
44
22

1 0-1
1-

t7 L7

18 20
32
-.5
I1

13 U+

82
Ll t4
96 65
49 s0

6-7 6

30-40 30-40
,: 10-1s

::

2m*2v
6-7 5

128
107

53
t7 L2
66
t1

0-1

0-l 1

13 L2
24 23
l3
43

tl t2
+4

13 1l
ca.80 ca .80

42 25

56
30".40 30-40
l0-I5 10-r 5

- 0-1
5 min.3
35
'-z

t+4
139
78
-l
2i
, 10
'2 1

22
- 0-1

1a.aL

19 11

30 32
33
2t
-1

1l 72
,\4

lr. t2
94 90
23 27
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(vervolg) tabel 1. TOTMLOVERZICHT BROEDVOGELPOPULATIES REUSELSE M)EREN.

Soort Lg75 Lg76 Lg77 Lg78 1g7g 1980 1981 L982 1983 lg84

Goudhaant je
Roodbors t
Blauwbors t
Gekr. Roodst.
NachÈegaa1
Merel
Zrrngli js ter
Gr:oEe Li js cer
S iaartmees
I'Ír.r f kop
Krr I f mees
Zwarle Met's
Pimpelmees
Koolmees
Gee lgors
Rietgors
Kneu
Rrngmus
Vi nk
Groenli ng
Vlaanse Gaai
Ekster
Zwarte Kraai
Kauw
Spreeuw
Fazant

l-
L4 19

17-19 13-15

872
88
21
45
36

-:
34
8 11

56
20-30 23

55
l-
il

t-J I
.1

:1

2; 2;
L3-L4 14

tl
t4 12
33
-1
t9
::

1;
17

1

7

13
1

;
1

1

6

27
4

34
I
2

3

1

i
3

1;
L4

l
11L'

,t

)
r)

I

i
l

ll
2

l5
?.

t4

;

)

;

:
9

3

2Ct

2

1

/l

1;
l2

l
15

7

i
8

10

1

5

10
t+

l8
5

4

;

4-7

2;
t4

l
t2

2

1

9

8
2

1

q

5

LJ+

-
r

l

1

8

t
t4
3-5

o

;

4

2;
t:

8

1

2

3

I
3

2

I
2

1l
1

10

;

2

:7m10v

Aantal soorIen 44'46

. = niet geteld

38-42 42-43 42-42 38-42 38-41 38-39 4r-42 42-4

Saroenvat.tend kan het volgende worden opgemerkt: Gedurende de
inventarisatieperiode bleek het populatieverloop van 22 soorten stabiel of
onduidelijk Èe zi-jo. Daarnaast broedden 10 soorten slechts inciderrí:ee1.
Vijftien soorten namen duidelijk in aantal af en vijf claarvan (Korhoen,
Groene Specht, Spotvogel, Groenling en Ekster) verdwenen geheel a1s
broedvoge 1.
Opnerkelijk is, dat deze groep gekenmerkt wordt door socrten van h.:ide- en
agrarische landschappen, zoals Wulp, Korhoe,n, Groene Specht er: Geelgors;
Bi-j deze soorten is sprake van een afnemende tendens, die in eeo groter
regionaal verband wordt rdaargenomen. De oorzaken van de getalsafname zijn
niet direct in het reservaatsbeheer gelegen. Dit beheer, waar:*:loor het
gebied een \rrat meer oorspronkelijk, dus mindr:r parkach;ig, karai-tr,:r kreeg,
zot we1 een ro1 gespeeld kunnen hebben bfj de negatieve aantals-
ontwikkelirig van bijvoorbeeld Heggemus, Spotvcgel en Groenting.
Daartegenover staat vestiging van vÍer nleuwe soorten, drie een,íachtigen
(Slobeend, Kuifeend en Tafeleend); en toename van vijf andere soorten,
waaronder Dodaars, Wilde Eend en Wlntertaling. Het tlgt voor dr: hand te
veronderstellen dat deze ontwikkeling wel in de hand is geuerkt. Door het
sinds 1976 gevoerde- op onder meer hoge r.ratcrstanden gericht- beheer. Des
te merkwaardiger blijft claarom de afname van Blauwborst en Rietgors.

-



38 REUSELSE },ÍOEREN

JOORTREKK-URS EN TilII{TERGASTEN

'Naar trIoortrekkers en wintergasten is ln de Reuselse Moeren nauwelljks
systematisch onderzoek verricht. De gegevens van plassentellingen en de
computeruitdraai van heÈ S.O.V.O.N. niet-broedvogel project geven echter
een redelijk beeld van het voorkomen van de diverse vogelsoorten in het
gebled buiten het broedseizoen.
De belangrijksÈe soorten worrlen hieropder ln het korÈ besproken.

* In heE ninterhalfjaar kunnen de concentratie-s eenden soms oplopen toÈ
400 exenplaren. I^Ii1de Eend en Wintertalíng zijn de algemeenste soorten.

In strenge winters worden de aangrenzende v: ..',ilanden l.rcnut do.rr groepen
Rietganzen, maximiral 150 exemplaren, die 1'.i er fourageren en pI-eisteren.
Zowel de ondersoorten "Fabalis fabalis" a1s "Fabalis '.'ossicus" zí-jn daar-
bij vertegenwoordigd.

Tussen half oktober en begin april bevinden zich groEe groepen lrraaiach-
tigen bij de Moeren,. die zich -s avonds in een nabijgelegen bosperceel
concentreren om te overnachten. Hiervan maken Kauwen, Roeken, 7'warte,
Kraaien, maar ook jaarlijks 25-50 Bonte Kraaien deel rrit.

Opvallend is ook het aantal roofvogels in het gebied gedurende de winter-'
periode. Vaste pleisÈeraars zijn: Buizerd, Sperwer, Havik, Torenvalk en
Blauwe Kiekendief, terwijl soms een Smelleken wordt víaargenomen.

* Vooral blj lagere waterstanden is de Moeren tijdens de doortrek rijk aan
steltlopers. I,Ie tref fen dan tiental.len Ílatersnippen en ver<ler vooral Wlt-

gatjes, GroenpootruiLers en Tureluurs.

* De Klapekster die tot voor enkele jaren terurl steevast op de hetde over-
winterde is tegenwoordig nog slechts een incidentele rrerschijning.

* In de Elzen op de Zandheuvel fourageren regelmatig grote groepen Si.jzen.
Soms bevinden zich hier meer dan 250 exemplaren.
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