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ROODBORSTTAPÍ"IITEI IIÍ CULTUURLAID

Op de ver6aderln8 van 20 decernber maakte Ton HelJnen de resultaten bekend
van het BSP*broedvogelproJekt van de Jareu '87 - '90. Bfj de Roodborsttapult
vleJ- op dat blJna aIle broedgevallen zlch in de bekende natuurgebled.en (voàral
heidevelden) bevonden. Het overgrote deel van de Roodborsttaputten za1 tegen-
woordl6 dus lnderdaad in dergellJke terrelnen broed.en,

Dat er zlch toch no6 altlJd Roodborsttaoulten ophouden 1n het agrarlsche
cultuurland, bleek toen lk ln de Jaren'89 en'90 regelnatlg ln het zrld"n vun
de gemeente Veldhoven vogelde. Zc;rd.er dat tk speclaal op Roodborsttapuiten
Iette, vond lk ln 1989 toch 9 en 1n 19901 8 territorla,

Deze terrltoria waren voornare.l.,k gesitueerd 1n de "Dommelbeend.en" en
rond het natuurreservaatJe "De Hog'"", In dlt gebted bevlnden zich no6 enkele
redellJk klelnschall6e landbouwgebled,les, net wat rulge sloten en he[gen, Bén(succesvol) broedgeval vond zelfs :laats in het groentetulntJe van een boer-
dertJ' Het werkellJke aantal br:ecparen zal ho6er ziJn, want de gevonden
broedgevallen berusten op toevaist:effers, en Iagen deels ln andere geÉ1eden.

VaarschiJnllik zlJn er 1n de i{erten noE víel meer van d.lt soort óude, vrlJ
klelnschallge gebleden te vinder í:e,; :rane lan6s rlvlertJes e. d, ), en za\ de
Veldhovense sltuatle nlet unlek b. i-t ken te z1J n,

BRA}Í AARTS

PECHVOGEL CF GE-LIKSVOGEL?

In de Blauwe Klauwler Jaar6ang 16 no.2 beschreef 1k het geval van de
nestkast met Jonge Bosullen, dle gekraakt was door Kauwen. Het ene Jong was
uit het nest 6egoold en het andere was blJna levend begraven onder de takken
van de nestelende Kauwen. Omdat.dLt laatste uliskuiken nog goed gezond Ieek,
heb 1k het gerlngd, nadat 1k de meeste takken uit de kast hÀd verwlJderd. Haar
het iiJkt erop dat dle ull voor het ongeluk 6eboren 1s. Op 21 februarl 1gg1
werd hlJ nameIlJk door koude verzwakt gevonden ln Ravels (BàIgië). Ik vermoed
dat hiJ ls opgelapt, Vant de terugmeldingsbrief verrneldt dat de vogel weer
vriJgelaten 1s nadat h1J een tlJd ls vastgehouden. Deze pechvogel heeft dusaI twee keer het geluk 6ehad Julst op tlJd door nensen gevànden ie zlJn, dle
hem van een wlsse dood redden.
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