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OI{BEKENDE GEB IEDEN

LA1{DBCIUVGEBIEDEN ROtrD HET DALEI,ÍS

I }ILE Ï DI1{G
In de dalen van het Vagen-
broeks LoopJe, Dalems Stroon-
ken en de Grote Beerze bevindt
zLcl:.. een landbouwgebled waar
de oude landschapsstructuur
blJna geheel 1s verdwenen.
Toch 1s het gebled no6 rlJk
aan vogels. Dlt heeft te maken
met de rust, ër lopen narellJk
weinig we6erl door het gebled,
en ondanks het verdwlJnen van
het oude landschap zíJn er nog
we1 overhoekJes.

GEBiEDSBESCHRIJVilrc
Het landbouwgebied (zLe kaart)
bestaat u1t grootschali6e wel-
landen ea akkers met solltair
staaade bouen
1 lngsbosJ es.

rullverkave-
verscheiden-

heid wordt no6 versterkt door
de zandruggen eD de boIIe
akkers. De rullverkavelings-
bosjes ziJa zeer divers vaD.
samenstel 1ing.

BROEDVOGELS
Ik heb ln 1-989 de weiden ln
het gebied geïnventarlseerd
door vrij Laat in het selzoen
eer:. aantal keren rond te flet-
sen en zan6posten te te11en en
te noteren, of, van de welde-
vogels, paren Eet Jorr8err. De
gevonden aantallen zíJn dan
ook mlnimurnaantal len. Bulten
de Veldleeuwerik heb ik geen
zangvogels geïnventarlseerd
omdat het gebied voor het
overgrote deel bestaat ult
grootschalige akkers en wei-
landen met welnig randbegroel-
trE,
De resultaten ziJn sarengevat
ln de nevenstaande tabel.
De typerende vogelsoorten van

STROOI'ÍKEIÍ

het oude landschap ztJn vrlJ-
we1 verdwenen. De enige sot:r-
ten dle geproflteerd hebben
van de Dleuwe openheid ten
gevolge van de ruilkaveling
ztJn Grutto, Scholekster en
Ktevlt. De lntensj-verlng van
de landbouw vormt nu een groot
Eevaar voor deze soorten.

TÀBEL. Vastgestelde broedge-
val1en 1n het gebied (minLmum-
aantallen).
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Ligging van het gebied.
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I{IET BROEDVOGELS
Buiten het broedseizc,eÍL 1s het
gebied heel wat sti11er. In
een koude wllrter vlndt er veel
trek plaats van roofvogels uit
het hoge noorden, ze Jagen dan
1n het gebled. Een enkele keer
strlJken er ganzen nëer in het
landbouwgebied, b1J voorkeur
ln de graslanden langs de
Grr:te Beerze. Verdere wlnter-
gasten z11n Dodaars, Blauwe
Reiger en Vilde Eend.
In het broedseízoer- wordt er
sclms geJaagd door roofvogels.
In bet gebled beb 1k we1 een
horst gevonden, rlaar of er de
laatste jaren een roofvoEel in
heeft gebroed durf ik niet ret
zekerheid te zeg3en.

ZOOGDI EREN
In de bermen van de l-andbouw-
wegen komen Veldmui,zen en
spitsmuizen voor. Yerder komen
er veel KonljneD voor en een
redellJk aaatal Hazen. , s A-
vonds zLet rren er geregeld
vleernulzen vllegen. Ook Veze1-
eD Bunzlng wordeu regelmatig
in het gebied waargerronen.

TAYMRD
Veel van onze inventarisaties
worden ul-tgevoerd iu bc,s- en
natuur8ebleden, trElar buiten
deze terrelnen 1s er 1n ons
land op vogelgebied noE Eenoegte beleven en te doen!

Tonny van der Vleuten
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