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ACHTERUITGANG VAN DE ROODBORSTTAPPUIII At§ BRÖE}J',IT}§L-T, TN DE KEMPEN

Ton Heijnen

InleidinË

In }.lederland is de Roodborsrtapuit aliijd een karakteristieke broedvogel
gelieest van het agrariseh culcuuriand op de zandgronden. De soort broedt
tevens op heidevelden en in de duingebieden" Het Nederlandse broedbestand
werd in de zeventiger: *jaren geschal op 2400-i600 paren (Teixeira f979)*.
Een groot deel hiervax kr*iau in de provineie Noord-Brabant voor: volgens een
globale echarting ?5*-50 % (eigen gegevens,l .

0nmiskenbaar gold destjj,ls de uiLspraak, daL tsrabanl hdt Roodhorsttapuiten-
bolwerk van Nederland wss. Sinds het eind van de zeventiger, begin
tachti5;er jare-n is euenwei j-a grote delen vaÍr Nederland een sterke
achEeruitgang vastgesteicl (ïaii -L;ure:: i9.85" i{uyten 1-986, HusËings in prep. ).
Voor rni j waren deze berí.cliten aanieiCing" orit Ce ci jfers over het voorkomen
van de Roodborstlap,lj t uÍt ee;:: deel van llraban*, de Kempen, op een ri jt je
te zeEten.
In dit artikei wordt ingegaan op rie aailËalsveranderingen van de Roodborst-
tapuit in tret Kerupische cultuurlari,i en de Kernpisel-re natuuï:terreinen in de
periode f975 - 19S5"

Methode

1. Het agra_rische cultuu-riand

L97 5-L979. öp enkeï-e gei-,ieden na zi jn er in Ceze periode Eeen sysiematísche
inventarisaties verricht. Bove','iCren is het beiangrijk vast te stel len,
dat er toen rauÍ*e1"ijks i,i iret agra::ische geiried werd gevogeld. De gere-
gistreerde RoodborsLtapuiten be[reffen Cerhalve in hocfdzaak íneidente-
1e waarneraingen c.q. toevalstreffers.
Beoordeling inventarisat j.e t , a.1,,. Roodi:orstÈapuli : vri j rot zeer on-
volledig (30-50 Z genist)"
OppervlakEe i*aarop de waai:neilinge,: betrekking hebben: ca 45.000 ha
agrarisch gebied.
Bron: VWG De Kempen (Bakermans 1979).

L982. In totaai werden 67 agrarísche ËelgebieCen van gemidCeld ca 380 ha
op een systematische wijze onclerzocht op het voorkomen van een beperkt
aantal soorten. De bezoekintensi,tei.t was met 1-5 bezoeken variabel en

De bovengrens rran d-eze schal:ting lijkt mij c>veri9;ens aa.i? de.lage kant. fk
zou het bestand rond 1975 op 2540*4004 paren wii-l-en steLLen.
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vaak gering. Daar staat tegenover, dat Ce i;rethst"l* van inventarisatie
speciaal op soorten als de Roodborsttapuit geri':ht was.
Beoordeiing ínvenrarisaEie E. a. v. ilcodborsttapult : vrij voJ-Iedig
(20'307" gemist).
Oppervlakte onderzocht: ca 25,500 ïra agrarisch gebied.
Bron: \rl^lG De Keinper: (,leels gepublir:eerd in Bakermans 1,9841 .

1983-1985. De gegevens uit deze perloCr: zijn gebaseerd op systematische
inventarisaties van 79 agra:."ische telgebieden volgens de methode van de
PPD Noord-BrabanL (Hei jr"r*r r"rt- ai- " 1986). De ge-hi-edsLnriel-ing was iden-
tiek aan die ín l-982. l'lti:i: aantal bezoeker, per gebied bedroeg voor
vrijwel a1le gebiedr:n -1-4, '))t: teI"I-i"ngen e;,aren specÍaa1 op vogelsoorten
als de F.oodborsttapuir g'::rir:;: i-. .

Beoordeling inverrlari!§a*ià t.a"v" Roodborsttapui*r-I vrj.j volledig tot
zeer volledig (10*2f )l gerrisL).
Opperv1akte orderzscirï; c.a 30. tl*$ ira agrarisch gebied "

Bron: VïG De Kempei: en FPI N+ord-Br:atant ("al'ifauna oaderzoek midden en
oost Brabar:r",l

2. De natgu-r:ie.rre_1rc-È

Het aantal natuuïterreinerr,dat gedurencle terrmj.nste drie jaren/periodes
onderzocht is, is geril-lgl . fl: zL;* siecilis Crie terreínen, die hieraan
beantwoorden en waar Ror:ChcrsÈt;;-pui ri, r.i voor komen:
Cartierheide (Eersel , s:a 1?C ha lreiile ). .ia"ril j- jks op Roo<lborsttapuiten ge-

teld in de periode i975*l'i8i Co,,;' .:{a:r:,:r Balcernans "

Strabrechtse lleide (ï{eeze c* i0i-iC hir iieide }, Oriderzr:c}it. in drie periodes,
te weten f968-f970, tr971-1973 en f978-1980 (samen..ratting in Bruinsma
1983). TijC*as eeo Ëerioiie (van drie jaar) werd het terrein éón keer
onderzocht. De volledigheiri ver: de inventardsaties ten aanzien van de
Roodborsttapui.L is onbercenc.

Gfoote Heide (ten weslen varr Soei:--nclonk. *a 200 ha heÍde)" Systematisch
onderzocht ín L974-i9l{: il{eijnen, c,ugepubl. )" Níet-systematische waar-
nemingen, di.e waarschÍ jnii jk eren rerlel.i jk" vclledig beei d geven i,;at de
RoodborsEtapuÍf betreft-, zlja -r,ereameld in 1"976-1979 (Jan va:r der l,/in-
den en Tom He:'- jn*it) 

"

3. Kaalkappen en _!r{*Éy-1"aklqi:

Behoudens enkel-e incidentele w;larneraingen zr jn geen gegevensi over heL voor-
komen van de RoodborsttapuiL op l'raallcappen en brandvla,kten ïrekend.

4. Interpretatiecrite.riuil

Vanwege het gerÍnge aantaL hezoeken aan cie telgebieden werd het volgende
criterium gehanteerd voor het bepalen van een Ëerritorium ("paar" ):
Lenminste ddn waarneming van eeÍl ad'-rlt inannetje en/of r,'rouwt je in de
periode half april - half ju)i.. Dit críterium verschilt iets van het
Handboek voor Vogelinventarisatie {i{trstlngs et aï. f985), volgens welke
eenmalige waarnemlngen pas vanaf eind april meegerekend mogen torden en
waarbij eenmalige waarnemingen \ran een (niet zingencl) mannetje of een
vrouwtje niet meetell-en.
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Orndat de doortrek van Roodborsttaputrten Ín §ede::land gering is en, voor
zover bekend, vrijwel voliedig voor half april- en aa half augu§tus plaats
vindt , za1 dit criterium in sleehts een gering aantal gevallen tot het
meetellen van doortrekker*; geleid hebben. öj-t wordE bevestigd door heE

ervaringsfe1t, d.at bijna al-le vroege voorjaarswaarnemLngen door latere
territ.oriumwaarnemingelt r+orden gevo"lgd "

Het aandeel vogels, dat tijdens del r-e1língen is gemist, is onbekend. Hoewel

Thissen (1983) een trefkarts r:pgeeft, die iussen de 20 en 60 % per bezoek

1igt, bestaat de indruk", dat. ,le sys*ematische tetirngen in L982 en 1983-

f 985 a1.s gevolg r:an de i:i*::i-!rr,idiek ("actlef inventariseren" ) in een hogere
trefkans hebben geresulfËi-:ïd. Een zeer grove inschattlng van het percentage
gemiste paren is reeds ilj.erf'ov;:n gegeven"

Resultaren

1. Het asrariscll cul.tuLirl;nd

AanË a1 s ve ra_nde rÍ:gen.

Het aantal- paren in ,'rer geï:.eie ;r.rltuurlaaci in <ie Kempen wordt voor de

periodes Lg15-Lg7g, Lgí32 eir ii'r8i*i985 op respeklieveii jk 250-350, 140-f60
en 70-80 geschat (tabc: ï)"

Tabel l. Vastgesteld aanl;r.1. pareÉ vat r1e Rooiiborsl'u:rpuir in delen van het
agrarische cultuur l.anci van rie Kenpen, met schat*'ingen voor het
gehele culturrrland (45"000 ha).

periode oppervlakte on<ier:zocht paren geteid paren geschat

Tslí:rs /-s ----+sioÓl t---- ttt--- 25ó:550

|l

rI

t

I

1982
1983-1 985

25.000 ha
30.000 ha

62-66
39-43

r_40-160
70-80

De achteruitgang van ,1e Roodbc.rrsttepuit Ín het agrarisehe gebied zou uiL
deze sc.hattingen afgeieid kunnen worden. Dit j"§ echrer een ruwe methode.

Ik prefereer een andere teiiaderirrg, nameli jk door de gegevens van <1e gebie-
den te nemen, dÍe zo'*el in periode "1" a1s j.a periode "2" geteld zí jn,
Drie mogelijkheden doen zj.ch hierbij voor, waarbij ik de gegevens uit
Lg75-197g als vl-akdekkend -treschouvr (maar nieï- a1:. volledig, zie Methode).
A. Het vergelijk-en van de telgebieden, Cie zowel in 1982 a1s j,n 1983-1985

zijn onderzocht (5C telgebieden, ca 19.000 ha) ten opzichte van elkaar
en ten opzichte van 1975-1979.
Het vergelijken van al,le telgebieden die in 1982 zijn on.derzocht, (67
telgebieden, ca 25 "5AA ira) ren opzÍchre -ran 1975-L979 '
HeE vergelijken van a1le tetrgebieden dÍe in fgB3-1985 zijn onderzocht
(79 telgebieden, ca 30.000 ha) ten opzichte van 1975-L979.

B.

C.

* Onderzocht is:n,1:t ;reuai rrei 'het ,iurste woarci; zie Methode
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De volgens deze methode bepaalcle aantalsvergelijkingen aijn weergegeven in
tabel 2.

Tabel 2. Vergelijking van het aantal Rcorlborsttapuit-paren ln het agrarlsch
cultuurland van de l(empen voigens drie methoden (zÍe tekst).

L97 5-L97 9 r9 B3-1985

A. aantal paren
7. L.o.v" 1975-79

B. aantal paren
Z t.a.v" L975'79

C. aantal paren
7" t. o .v . L97 5-7 -a

88-91

118-121

136-139

53-57
oL/ó

62-66
53"/"

25-26
287"

39-43
30%

Rekening hoti<lend met onderteliingen Ín 1975*1979 van 30-5C2, in 1982 van
20-30% en in 1983-1985 vao 10-207. (zLe meÈhode) kan de volgende schatEing
van het procentuele aanEalsvel"loop gegeven wr:rderr {tabel 3).

Tabel 3. Geschat procentueel aantal-Éverloop varr het aanÈa1 Roodborsttapult-
paren in het agrariseir cul.Í:uurland van de Kempen.

i975-1979 t982 1983-1985

% ten oozichte van 1975-79 iCC"À 4U-) ),',. 20-25"/"

De achteruitgang van Ce scori bedroeg meË andere woorden in de periode
1975-1985 zo-n 7 -5*80 Z. Dit kourt neer op eer: gemiddelde jaarli jkse achter-
uitgang van L4-16 7".

D j-chthe ids_rzerande rir-r8ï]

De aantalsveranderingen hebben uÍteraard
dichtheid van de RcodborsLEapuit (taUet 4).

Tabel 4. GeschatEe dichtheidsverat-lilerLngen
agrarische cultuurland van de Kempen
gevens in tabel 1 ) .

geleíd Ëot veranderÍngen in de

van de RoodborsttapuÍt in het
(45.000 ha, gebaseerd op ge-

L97 5-t97 I 1982 19 83-1985

genniddelde dichtheid
(aantal paren/100 ha) 0.56-0.78 0. 3 1-0. 36 0.16-0.18

Methode
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Gemeten in een vierkant van 100 ha, kwarnen i-n i?75-f979 nog regelmatlg
dichtheden voor van 3-5 paren/100 ha. ïn 1982 was dat a1 beduidend minder
het geval en in f983-1985 kwamen dergel"ijke dichfheden slechts op enkele
plaatsen voor. De hoogste rlichÈheden in een telgebied (gemiddeld ca 380 ha)
tedroegen Ín de drie periodes 1,5-2.5, 1.0-1.4 en 0.6-f.0 paren/100 ha.
In tabel 5 zi_jn gegevens op3lenomeÉ over de verdeling van de telgebieden
- in procenten van het totaal ilantal onderzochte telgebleden - over het
aanEal paren, dat in een telgebi.ed ls vastgesteld.

Tabel 5. Frequentieverdeling van hei aar"Lal telgebieden over het geteld
aantal Rc,cdborscrapui t-paren per teigebÍed , in procenten van het
aantal onderzr-r,:hte telge'nieden, io het agrarische cultuurland van
de Kempen.

aantal paren in een telgebied t97 5-197 9 t982 r9 B3- r9 85

+o /"

332
o6/

7 "/"

3Z
10/

JV /o

1a o/

LO /.
'). ,/

10/

0
1

2

3
4

5

6

7

8

9

10

oö /"

')^ 
c/

)/.
1.%

10/

t7.

Iloewel het aantal paren ÍDet naoe in L975-L979 aanzienlijk onderteld zal
zijn, geeft de tabel overtuigend aan, dat het geniddelde aantal paren in
een telgebied sterk is afgenomen. ïn 1975-1979 kr,vamen vaak drie of meer
paren per telgebied voor (mín. 23"/"). In 1982 was dit gedaald tot lL7" en in
1983-1985 rot slechts 2% ! Gelijkti-jdig nan het aandeel telgebieden zonder
Roodborsttapuiten toe van maximaal 287 I,t 1975-1979 to|. 68"À in 1983-1985.

2. Natuurgebieden

IIet aantal gegevens over aantalsveranderingen in natuurgebieden in de

Kempen is gering. De beschikbare gegevens zijn weergegeven in de tabellen
6,7 en B.

Tabel 6.. Aantalsverloop van de Roodborsttapuit op de Cartierheide.

1975 1976 L977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985

aanEal paren
aantal ongepaarde
dd

6-7

1

t2 B 4-5 4 2-3 I2t2
??
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Tabel 7. Aantalsverloop van de Roodborsttapuit cp de §trabrechEse Heide.

1968-1970 t97L-L973 1978-1980

Tabel 8. Aantalsverloop va-r: de Rooiiborsttapuit op de Gro*te Heide.

L97 4 t97 5 t97 6 LAl / i97 8 L979

aantal paren L-2

In a1le geval 1en is een toename:e zien aan het ei,-:d';àrr de zeventiger,
begin tachtiger jareu. ten opzichte van halverwege de jaíe.i zeventig. Het
aantalsverloop op de Cartir-erheiCe vertoont evenwel een,laling in de jaren
f 981-1983 en een hernieu*-de opleïing vanaf 1984. GebiedsfacEoren zi jn in
diL terrein eehLer niet uit Le sluiren, omdaÈ geregeld beheerswerkzaamheden
worden uitgevoerd.
Ervaringen in andere lerreinen be..,estig,en tret beeld van een toename van de

soort in natuurterreinen vanaf het eind van de zeventiger iaren.
Behalve l'ret feit, dat de Roodboretf-apuit in natuurgebi eden is toegenomen
terwijl de soort in het agrarische getrie<l achteruit gints, is het r.'oorts
opvallend dat rle dichtheden teÍ: opzichte van het agrarische gebied hoog tot
zeer hoog te noemen z:.jn, bijvoortreeld op de Cartierheid* Eot maximaal 7

parenll-o0 ha en op de Srrabrechtse Hej-de 1.6 paren/100 ha in 1978-1980.

3. HeË agrarlsche cultuurland en de natuurËerreiaen: een Èotaalbeeld

IIet merendeel van de Roodborsttapuit-
paren in de Kempen heefÈ altijd in het
agrarische cultuurland gebroed. Door de
afnaue van de soort tn dit landschapstype
is heÈ aandeel "heide-Roodborsttapuiten"
toegenomen, mede door een toename in de
heideterreinen zelf.
IIet totaal aantal paren in het agrarisch
gebied over de drie periodes kan redelijk
goed ingeschaÈ worden. Voor l^7at de na-
tuurgebÍeden (heideterreinen en ook kaal-
kappen en brandvlakten) betreft 1s dit
minder goed het geval. 0p basis van de
hí.erboven genoemde gegevens, aangevuld
met informatie van de overige natuur-
gebleden, heb 1k geprobeerd ook heL aan-
tal paren in de natuurgebieden globaal ln
te sehatten (tabel 9).

/,

aantal paren
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Tabel 9. Geschat aantal paren van de Roodborsttapuit in de Kempen'

aantal paren in: ï97 5-L97 9 ï982 1983-19 85

1. agrarlsche eutuurland
2. natuurgebieden
3. totale Kempen

250-350
35* 45

285*395

140-160
45- 50

L85-220

70-80
55-70

125-150

Het aandeel RoodborslËap:;i- L:en in natLlurterreinen nan sierk:- toe van LO-LS"I
in 1975-1979 tot 4A-5A'A in 1983-1985.

Discussie

De reproduktie-kapaciteit van de Roodborstt.apr.rit is hoog: ddn paar brengt
per seizoen 5-iC .jongen groot (Agathc 1960, Bijl-sma 7978, FrankevcorÈ en
Hubaisch i966)" In 197E steicle Bijlsrna (1Ë78), dat er op, grond van de hoge
reproduktie-kapaciteÍt, ie ear:hte r,iinEers en de uiflbreiding Raar en toenane
in de landbouwgebieden op korre ierrnijn een verdeïe toename van de Rood-
borsttapuit verwacht kon,,oi:<ien. ltet t--egendeel- blijkt echLer het geval te
zijn geweest. In het agrarische cultuurlan"l van de Kempen nam de socrt in
8-10 jaar tijd af met 7r-802. Daar staat een Loenarne in de natuurgebieden
tegenover, maar die is onvoidcencie om het rrerlies in het *grarí"sch gebieden
te kompenseren. Twee interessanle vragen konen nu naar voren:

(1) waarom nam de B.oodborstEapuit in iret agrarisch cultuurland af, ëo
(2) waarom vond er, mi.n of oeer gelijktijriig, een toename piaats in de

natuurgebieden.

De afname in het agrarische gebie<l valt voor wat de Kempen betreft samen
met een sterke toename van de snijmaisteel-t. Daardoor zÍjn al1erlei gras-
lancltypen, incluslef net gras begrreirle slootkanten, verdwenerr.0p veel
plaatsen is voorts sprake van het opruimen van sI-oten, hel schaven van
slootkanten, het rooien van iaanbeplantingen en houtwallen en intensi,vering
van de mestgift op het land. Als gevolg hiervan is het aantal geschikte
habitats ongetwijfetd sterk gedaald, vooral dar:r het verdliijnen van nest-
plaatsen (slootkanten, dijken en anrlere hellinkjes met een zekere minimale
vegetatiehoogte; Àgatho 196C, Bijisma 1978) en mogelijk ook door een afname
van het voedselaanbod (inseclen, GreÍ.g Smith en Quicke 1983). De genoemde
factoren verklaren lenminste gedeellelijk de afname rran de Roodborstcapuít
in het cultuurland.
Het is niet uit te slui.ten, dat factoren in het. mediterrane overwinterings-
gebied (Zj-nk i973) eveneens een ro1 spelen. In dit verband is heÈ interes-
sant om na te gaan, of er in GrcoÈ*BriLtannie va:l een achteruitgang sprake
is. De soort is daar: namelijk grotendeels scanCvogel (Phj11ips en Greig-
Smith 1980).
De aant.alstoename op de heideveiden kan in samenhang met de afname in het
cultuurland verklaard worden. Volgens een theorie van Fretwell en Lucas
(f970) kiezen vogels <tít naUitattype ui,t, dat Ce meest-e reproduktie ople-
vert (of beter gezegC: de hoogste "fitnees" geeft).
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A1s de geschiktheid van het cultuurland daa1t, kan ep tlei: bepaald nivo een
stadium bereikt worden, dat het beter Íoor een Root{borsttapuiÈ-paar is om

op een, voorheen minder geschikt, heideterrein te gaan broeden. Bij eeÍl
verdergaande verslechtering kan dat tevens voor een tweede paar geldenr on-
danks het feit dat er al een paar aanwezig is' enzovoort.
Deze hypothese laat ídn aspect onbesproken: wat gebeurt er op het roomenÈ'

dat alle of vrijwel alle Roodborsttapuiten uit het agrarische cultuurland
zljn verdwenen? Twee ttreoretlschËr nogelijkheden doen zich hierblj voor.

Figuur l. Hypothetisch aantaisïÈr1oop van de Roodborsttaplrit op heideter-
reinen bij afname ir iret agrarische eultuurl-and (zie tekst).
(a) de reprodu<El e op de heideterreinen bij aantalsnivo A kompen-

seert de sÈerfte
(b) de reproduktie op de heiceterrei-nen bij aantalsnívo A kompen-

seeri de stefte niet i deze kompensat.ie treedt pas op bij een
lager nivo B.

AANTAL AAI.J iAL

TYD TYD

agrarisch cultuurland

heideterreinen

(1) Als de reproductie van de heideparen op dat moment groot genoeg is om

de uortaliteit te kompenseren, zaL het aantal op het zelfde nivo
blijven (figuur 1a). Dit verondersteld overigens, dat de totale
(Kenpische) populatie door een factor buiten het gebied wordt beperkt,
bijvoorbeeld door sterfte in het overwinteringsgebíed. Anders zou het
aantal . heide-paren immers a1 op het betreffende hoge nivo hebben
gelegen.

(2) Als de reproduktie van de heide-paren op dat moment onvoldoende is om

de mortaliteit te kompenseren, zal het aantal paren afnemen toËdat er
een nÍvo wordt bereikt, dat de reproduktie Íieer hoog genoeg is a1s
gevolg van een afgenomen konkurrentie tussen de paren (figuur 1b).

Inventarisaties in de komende jaren zullen moeteR uitwijzen, hoe de stand
van de RoodborsËtapuit zich ontwikkelt en of deze ontwikkeltng neË behulp
van een van de hypothesen verklaard kan worden.

ETA

I
ti

["lrl''
\ ,,
,,(/\

\.
\



114 ROADBORSTTAPLTTT ÏN DË REMPEN

Samenvat t ing

In dit artikel worden gegevens 'heschreven van lnventarisatles van de Rood-
borsËtapul-t in de Kempen. ï-n hei agrarlsche cultuurland (ca 45.000 ha) nam
de soort in de periode i975-I985 af met 75*BA"/". In enkele natuurgebieden
daarentegen werd in die i:ei:iode een toenaiË€ vasEgesteld. De gemiddelde
diehtheid in het agrari.sche gebied daalde in die tien jaar van 0.56-0.78
paren/100 ha tc,t 0. I6".,1 ,l-B paren/100ha. 0p enkele tieideterrelnen werden
zeer hoge dichthed*n gi;,'tr-ri.iden.
Het totaal aantal parii: in de Keropen 1975'1979 wordt geraamd op 285-395.
waarvan L0-1,57. in narrrurgebieden. In 1983-1985 broedden er naar schattlng
125-f 50 paren in de Kempen, "viaarvan L0*507. in naLuurgebieden.
De afname van de Roodborsttapuit in het agrarische cultuurland wordt
tenminste gedeeltelijk verkiaard door de landbsuwkundige ontwikkellngen in
de Kempen" Voor het verklaren van de toenane in de rraluurgebieden worden
twee modellen beschrer*en, riie.de ai:hteruicgarrg in het agrarisch gebied als
basis hebben"
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