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Vorig jaar bracht voor het eerst sinds c.a. 2J jaar een paartje tr\rten jong*
en groot binnen het Goor- & Flaesreseryaat. Dat broed.geval kreeg dit jaar
vervolg in d.e vorm van een waarsctrijnlijk en een zeker broed6evà1.
Ïn het westelijke d.ee1 van de Flaes hield zich voortdurend een koppel op birr*
nen de straal van enkele meters bij een rietkraag. lrlaarschijnlijk hadd.en devogels hier hun territorium en bevond zieh in het riet trun nest. Eón van beÍde
Futen verdween althans regelmatÍg op steeCs dezelfde plek in de begroeiing.
De broed.verdachte waarnemingen vond.en plaats tussen 06-05 en 0]-06-r85. N;-dÍen werd het gebied helaas niet meer d.oor mij bezoeht, zodat eventueel broed-
succea onbekend. is gebleven.
W 24-04 bevond. zich op het Goorven 1 Fuut opvallend veel Ín d.e noordoost-hoek
van het ven. Op een gegeven moment sjouwde d.e vogel nestmateriaal aan naar eeïlflinke po1 Pitrus, die ver boven het wateroppervlak uitstak. Een tweed.e ex.
t+erd. d'ie dag niet opgernerkt. Latere bezoeken \tezen uit dat d.it nestelen ge*
staakt was.
Wel vond een broedgeval plaats aan d.e oost-zijd.e van het Goorven. ResuJtaat:
1 volgroeid. onv. €xo

Geoorde tr\rut.
Het gaat erg 6oed met de Geoorde F\rut in het Goor- & Flaesrese::vaat.
fn het kort nog eens d.e ontwikkeling van d.e populatie met ingang van de in-
vasie van 1981!Dat jaar waren 17 paar aanwezig: 1) paar broedden succesvol,
1 broedsel mislukte en 1 paar overzomerd.e-. T.n 1984 waren 15 paat aanwezig:
Van 1 4 paat werden toen jongen gezien. Eón van die paren had een tweed.e broeil-
se1 .
r.n1985 hielden zich liefst 1! paar (1a ex:) biru:en het reservaat op:
e1k paar kwam tot broeden, 2 paat hadden zelfs een trtreed.e broedsel. In eerste
instantie kregen d.e Geoorde Futen tenminste J6 juv., l/aal:\ran uiteindelijk c.a.
2J ex. zijn grootgekomen!
l.e territoria-verdeling vras aIs volgt: Flaes 5
rerr westen van het Gocrven ) paar.
Cok uit overig Nederland bereiken mij m.b.t. hef
pcsi"tieve berichtent
Roerdomp.
In een eerd.er artikel in de Bl-auwe Klauwier interpreteerde ik d.e aanwezigheio
:,iàn een Roerdomp bij d.e Flaes als "een ongepaard mannetje'f of 'reen mogelijke
,:,roedpogingl Rede daartce was het feit dat de vogel c.a. 2 vreken lang (tusseri
li-O4 en19-04) zeer fanatiek en op e1k moment van de dag riep, terwi;i ae't:ge} onoanks regelmatige bezoeken nadien helemaal niet meer gehoord werd.
"..,;,ter werden van Henk Sierdsema uit Tilburg aanvulfende waarnemingen ontvang-
''' rl d"ie de mogelijkheÍd van een broed.geval toch weer r*at meer kracht bij zetterl,
l:': hcord.e hij d.e Roerdomp ook nog op 29-04 en zag hij een ex. (rnogelijk een
r:::ortrekker) op Ob-09-,84 bij de Fl-aesl
!',1e moeten nÍet uit het oog verliezen, dat een Roerdomp die zich eenmaal ge-
lestigd. heeft en een partner vindt, bij het produceren van geluid nog slechts
weinig baat heeft.Zeker waneer in de omgeving geen soortgenoten broed-en.
Orn deze red.e'is ook voor 1)B) een broedgeval niet ui+"ges1oten. De geschiedenis
Yen 1984 herhaalde zich: Tussen 16-04 "À Z4-04-'B! bevond. zich een zeer fana-
t,iek zingend ex. in de rietkraag van de Flaes. Nadien geen waarnerningen flreer,
Itaar het gebied werd dan ook tot begin mei niet meer bezochti
-riisschien dus een nieuwe vestiging van deze ReÍger-achtige in het Goor- & Il.ra.es*
r'eeervaat en dat dan na 1l iaarl. . .. . ...

paar; Coorven 11 paar; Vennetje

broed.en van Geoorde tr\rten zee:,
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Bergeend.
ne Sergoenden-historie van Goor- & Flaes beleefde dit
positief vervolg.
In het kort nog eens het verloop: 1981: 1 broedgeval

19822 onbekend

jaar een minder

(tste voor do Kempen)

19Bjt 2 broedgevallen
1984t tenm. ] broed.gevallen.

In 1985 werden slechts enkele waarroemtngen van de soort gedaan, riraal:\ran
er een paar verdacht waren. Bijvoorbeeld de waarneming van 0l-06-fBl toen
zich op het vennetje ten rvesten van het Goo:rren een ro6pend. mannetje be-
Yond.. Na verloop van tijd. verscheen eerst 1 , en d.aarna nog een 2d.e vrouw-
tje uit de oeverbegroeiing. l,Iat later op de dag werd geconstateerd d.at het
mannetje regelmatig tussen betreffend ven en de Hazenkolk op en neer pen:
de1de, hetgeen in de "broedjaren[ ook een opvallend verschijnsel r.rasl Mo-
gelijk hield. zich in de omgeving van de Hazenkolk ook nog een vrouwtje op.
Cndanks goede oplettendheid. werden dit jaar echter geen juv. of volgroeide
onv. Bergeenden gezien.

Zwartkopraeeuw.
ln 1985 werd.en twee lokatiets van de Zwartkopmeeu,* bekendi Edn aan d.e Noolri-
zijd.e van d.e FLaes en óón in de omgeving van het eilandje in het ven ten wec-
ten van het Goorven, hraarop de soort de laatste jaren steevast broedt. 0p geen
van beide plaatsen kon dit jaar echter net zekerheld broeden worden vastgesteld.t
De vogels waren bij vrijwel elk bezoek in de buurt aanwezíg maar werden nooÍ t
in broedhouriing gezien, Laat staan dat jongen werden waargenomen,!

Tureluur.
E"yenals and.ere jaren broedd.e weer 1 paartje Tureluurs op de aangrenzende Spr*euw-
else heide.

BRO]ILSEÏZOEN 1 qB5. LANDSCHOTSE }TEIDE.

1 !8) was voor de Lanoschotse heide zeker geen slecht broedseizoen. Dit houdt
zond.er twijfel voor een deel verband met het regenaehtige voorjaar, waardoor
het terrein plaatselijk nat tot zeer nat viasl

Fuut.
De Fuut broedde succesvol net 4-5 paar, hetgeen ons herÍnnert aan 1982 toen de
soort na 12 jaar voor het eerst weer jongen groot bracht op de ï.anrlschotse hei-
d.e: 4 paar kwarnen toen tot broeden.
Ín 1981 vond. een mogelijk- en Ín 1984 1 zeker broedgeval plaats.
Waterual.
Yan de Waterral werden in'l985 tenminste 1 terrÍtoria vastgestefd. 2-J paar
hielden zich op in het moerasachtige terrein ten zuiooosten van de Keyenhurk,
1 paar werd. regelmatig roepend aangotroffen in de bocht die zich in d.e oos{-
t:jde van de Keyenhurk bevind.t.
i::eue1 omtrent het voorkomen van de Watemal op de Landscltotse heide erg weinig
relicnd is, mag r+ordsn aangenomen dat de soort hier regelmatig, dan ni.ef
jaarlijke broedt. 1-4 paar, zoals in 1985, lijkt me echter eercler uitzonde::'in5
dan regel..'
Korhoen.
Hoewel het op de Lancschotse heide met het Korhoen rninder snel bergafwaari.s is
gegaan dan in de meeste andere g:ebieden wordt de situatie toch ook hier zeer,'
verontrustend. 0nderstaand overzi'chtje illustreerr, dat voldoend.e.

Aantal bold.erend"e Korhanen (in het voorjaar) op de Iand.schotse heide.
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\{u1p.
In 1)82 karteerde ik het aantal- torriLoria van de r,{ulp op ii.e Land.schotse i.,:i: r-
De conclusie was toen, dat '1 { paren op deze heid.e'broedrienl
Dlt jaar werd die inventarisatie herhaald.. Resultaal: lO brcedpàroí1.
Tureluur.
le Tureluur was eind zeventiger, begin tachtiger jaren a1 ti;d net 1-4 brcerli;nr:i.-tjes op de Ï,andschotse heide vertegenwoord.igri.. Waa,rschijnlijk tengevolge van e,,rnreeks natte voorjaren klam d.aar rnet ingang van 1)B) verandering in. 5 paar:Lji,!:,
werden dat jaar gete1d.. Ín 1984 zag het er helernaal rocskleurig uit, toen liet':rl.8 paartjes werden gekarteerd: J op de heide, 1 op r1e vreilanden ten oosten van cl.:heide.
De lellingen van 19BD tenslotte, leverde 6 broedparen op, ,,íaarvan wed.eron 1 i,o, ,.een territorium op weiden ten oosten van de Iandschctse heide had.
Zwatte Stern.
De Zwarte Stern liikt op de Landschotse heide een ware Corne-back te hebben i1e-maakt. fn 1)E) waren we zeer verheugd. toen voor het eerst sinds 1977 weer nàt
zekerheid. Zwarte Sterns in het gebieci ncstelden. 2-, naar had,C.en zich gevesti5l
bij het1dithollandsven.
In 1!8.{ was er a1 spra.ke van echle kol"onievorming. 0p riezelfde plaats }:arlric;ir r,:,.
reeds / par:en hun nest.
I{u, in 1984, was er zelfs een spreiciÍng van broedplaa'r-sen. in totaal werder i:)*
1{ nesten geLe}d waarvan er respectlcveiijk 7.bij het i,Jithol"}airds.renr 2 '1,:"; 

l

Berkven, 2-1 bíj het i(ronven en 1-2 bij de I,ieyenlLrrk 'ce vÍnrie1 vraren.
2lrarte Specht.
In 1981 walren ti;d.ens het brcedseizoen 2 paar Z\,.tàTt,e -,;,-ec}:i,eri aerr:rvezig i:i ri
aangtenzende bossen. l)eze zuLlen wellichr tot broeden zijn girkonen.
Blauwborst.
l,rorig jaar stelde Geert Sanders l-iefst ) zangposl.en vai:r cie rllauwtlorst vas.i.:
J binnen liet moerasje t,en zuidoosten van d.e Keyenliurk en 2 +uë'n noct:rlen vi,rr,
de visvijvers.
7n 1985 vrerden J zangpoeten gekarteerd. (a11en binnen heL noerasje).
Bietzanger.
0p 06-01-rBl zongen in het waterwÍlgen-struweel van I'het Kqyenhurk-moerasje"
2 liietzangers. Helaas werd dit deel van het gebied. later nog m&ar 1 x in ie
g';scltikte tijd bezocht, toen ond"er sLechte weersorastand.igheden en zonCer suc-
ce§. Broeden is d.aarom geenszins uitgesloten. Over het voorkomen van deze
soort op Ce Landsehotse heÍde is bij r:rijn weten tot dusverre niets bekend.

Rood bors ttapui t .
Ged.urencie het broedseizoen van '1lBl werden regelmatig I paartjes Rood.borst*
tapuiten gelokaliseerd, steeds rnin of neer in rlezelfde olngevinp;. We rnogen er.
vanuit gaan dat het hier zeer \,raarschijnlijk broedparen beirof. Van tenmÍn-
ste 1 paar werden dan ook jongen l{aargenomen.
De soort komt niet eens jaarlijks cp de l,andschotse heide tot
is hel-einaal een uitzondering.

broe{.en. J paar
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van Ce \rlielen voor belangri;ke aanvul-1er:de gegevens.
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