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Hoewel het broed.seizoen fBJ voor veel vogels nog ln volle gang is wilvtoch a1 met
opzet de aand.acht vestigen op enkele soorten d.ie rlit jaar bij uitzond.erlng, óf in
opvallend groter aantal d.an normaal hun kroost trachten groot te brengen op land-
goed "De Utrecht'r. De soorten zijn resp. Geoorde Frut, Bergeend, Zwartkopmeeuw,
tsosuil en Fluiter. De opzet is om op kort termijn nog aanvullend materiaal te ver-
zamelen. Hierbij is alle medewerking van harte welkom. ïn ilit opzicht komt dit ar-
tikel mischlen we1 gedeeltelijk als mosterd na de maaltijd, maar een eerd.ere o p-
roep zou waarschijnlijk te veel mensen naar het gebied gelokt hebben en d.e ver -
leid"ing buiten de paden te komen was dan mogelijk desastreus geweest rnet betrekking
tot de broedresultaten. Op dit moment is het van geen enkel belang meer de ver -
boden delen van het reservaat te bezoeken ten einde een soort te zien of te te11en.
lit kan uitstekend gebeuren vanaf de bekende plekken aan Goorven en Flaesl
De bedoeling is dat er de komende maand(en) nog even extra op genoemde soorten
gelet gaat worCen, niet alleen op landgoed de Utrecht, maar vooraf ook daar buiten.
Inrmers, een van de dingen d.ie ik me afvraag is of alfeen in dit gebied deze soorten
in groter aantal 6an normaal vertegenwoordigd zijn. Een tweede belangrijke rraag-
e tolling is; Wat zijn nu ri.e broetlresultaten?
De hieronder verwerkte gegevens zijn helaas vrÍjwel uitsluitend afkomstig van mij
en dcrhalve nog verre van volledigl
GEICRDE IUUT; Norrale broedbest

Ilet Goor.ven & r'laes zijealtijd een van de belangrijkste broedgebieden geweest

voor d.e Gecor6e fuutrwaarvan de Nederlandse populatie in de Atlas van de Neder -
landse broeclvogels gesteld. wor«j't opf fluct'uerenC tussen de JO en de 70 paren'

lp 07-04 zag 1k dit jaar de eers',.e 2 ex. (in zornerkleeti); 1 ex. op het Goorven,

1 ex. op Ce flaes. i

Iielir,as Lwan ik pas op 11-05 hier weer 
'en het aantal wa.s iruniddels opgelopen tot

z6ker 9 ex. op het Goorven en 1 ex. op de Ffaes..
pas echt g::oot werd mÍjn verbazing toen ik op t 6-05 liefst JO ex. telde, verspreid
over cle Ha,zakolk, Het loorven, de llaes en de hiertussen gelegen kleinere venn'etjes'

lck Ce uitspraak van opzichter van den tserg; "iveral d'obberen op rt noment van die
Tuutjes, ik denk wef nàer dan 20 koppels" sp::eekt onda,nks rle bekend.errbcswachter-
flabel,sil boekrlelen ! Ilelernaal merkwerirrclig was clat 1 ex. die rlag gepaa'rd rondzworn

nei een lluifriuiker (in zonerkleed). Hun baltsgedrag deeri eert hechte bin+'enis ver-
r:ce,len. Hefa.as vrerrl dit, ex. ,j.e voigenCe dag niet meer ontdekt! A1 eens eerder' in
1?61 , werrl rleze soort op het Coorven gez,ien, enwel van 07-04 tot '1 C-04 een paar'rje

eri la.ter een solitair ex. )p )7-14 werden toen de baltsspelen van hef i"oppeltje
i;r,.,wonr1err1 (1. rVitt6;en ).
1p 17-05 werden "u*"r, 

met Tom Heynen 26 Geoctd,e futen geteld. Gezien de vogels
toel-} nog niet leken te brceden of te nestelen en zelfs amper baltsneigingen ver-
tocnden kon er nog rnakkelijk sprake zijn van doortrek! De lagere aantal-len die
riaclien gezien werd.en ond.erschreven dit enigszins. Maar ri.ie lagere aantallen (b 'v'
14 o*, Ëp 0+-06 alLeen a1 op het Goorven, cie rest van het terrein niet gecontro-
leerd) a"iad"" nog altijd op een respectabele kolonie, zeker a1s ie er rekening
nee houd. da.t d.e vógets ioen minder uit de begroeiing kwannen d.aar ze (a1s 't goed

is) een broedsel te verzorgen hadden!
)p'17-06 kon na een zorgvuldige inspectie van het reservaatr samen met Àd v' Poppel

het eerdere velmoeden dat er tot op 16-C5 nog sprake was van doortrek worden ont-
zenuwC. Nu werd.en in totaal 2! aaulte ex. gezien, waaronder zich 7 koppels be-

vonden d.ie zich lieten vergezellen door jongen. Het was niet uitgesloten d'at nog

broedend.e ex. die ilag zelfs gernist werrlen!
l.iortorn; lIe t konen tot een juiste populatiegrootte exclusic'f overzomerende ex. stuit
op velerlei probfenen.
ies1.eld. kan toch we1 worden
vr;rvclgens terug in r1e tijd
i-,rcedbestanC te vinden van
12 kcppel-s tot broeden.

dat de broeripopulatie 1O-15 paren za1 bedragen' Gaan we

rian mceten we naar 1)61 om voor d-it zelfde gebied een

een zeffde o::de vlln grcot,te. Dat jaar kwarnen namelijk
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Vervolg Geoorde Í'uut.

0p g;rond van de tct op heden bekendr,. gegevens lijkt niet al-1een op de Ut,recht
sprake te zijn van een goed Geoorde futen-jaar, D Br:deldcrp1eJ.n, waar r1e soort
nog nooit broedde, werd- vorig gaar 2 x een ex. gezi-en, vroeg in rt seizoen.
Daarna verdween deze. lit jaar zisn al gedurende lange tijd 2 paartjes aanwezig
waarvan echter nóg geen jongen zijn gezienl
0p "de nÍeuwe aanwinst'r van het Soerendonks Goor verbLeef ook een tijdje een paar
Geoorde futen. Deze verdwenen onverrichter zake.
1,/ó1 werd weer broeden vastgestelcl op r1e Yialpie waar ook :ln 1!81 en 1)82 jongen
werrleii grootgebracht 

"
De bekende populatie van het Groot meer te ,lssendrecht die de laatste jaren sfechts
2 paartjes telde blijkt nu te be.^taan uit 6 àg(,t.v.Poppel).
1p het Kromven waar in '1 !81 en 1)E2 uit het niets 2 koppels verschenen en notabene
tot broeden kwarnen liet de soort het nu afweten. lit is echter logisch gezÍen de
biotoopswijziging die ireeft plaatsgevonden,door het noodzakel-ijk geworden, menselijk
ingrijpen j-n de begroeiing van dit ven op de T,andschotse heide.
Zcals gezegd; Aanvullende geg'evens zijn van harte welkom. Noteer vooral- duirielijk
het aantal jongen en hun leeftijd,pl-usminus. 31ijf echter buiten de verboden
rlelen van ]iet gebied. Zeker ní noet de rust gewaarborgd blijvenl

lEIqE_qp; Normale broedbestand; Aleen in 1981 1 broedgevall

Ilvenals de Scholekster is de Bergeend in Necierland van orgine een typische kust-
vogel die steeds neer d.e nei6ing heeit het binnenland te verkennen. 3ij de Sergeend
worclt dit echter pas vooraf mei ingang van de TCLiger ja.ren geconsta'ueerd. Zo we::d
j.n 1975 he1; eerste broedgeva,t in Lii^curg pas vastg;estel.rl, en dan nog wellangs de

i,laas. Cok in het binnenland van Bracant zijn de broed6,evallen nog beperkt tot de

Crote rivieren, het kleine Brabantste deel van cie kust, of net erbuiten. Een uit-
zondering hierop vormde het broedgeval tn 1)31 bij de ïlaes.
jdadat a1 ;a.ren achtereen in het broedseizcen regeln:atig 1-i ex. in het reservaat
verbl-even werd hiel op 09-07-'81 cloor }lans l:rnelissen en Ton Heynen een o Bergeend
waa.rgenomen met 6 juvenillen. Helaas kwa:l hiervan slechts 1 ;ong grcotl
lrr, írt 1)8) zag Ik reed.s cp 07-04 een öo o; ie Ilaes. Iladien bleven nijn waarnemingen
;lechts beperkt tot het regelnati g zien+van een rnannelijk ex. clat opvallend veel
lpssen de ilazekclk en de vennetjes trrssen Gcrrven Jr llaes bleek te pendelen.
)p 17-06 werdep bij die vennetjes tussen Goorven & Ilaes door Arl v. Poppel en nij

"on 
p^urLje rnet vier vrij grote juv. gezíer,! liezelfde dag nog leverde

een zoekactie naar aanleiding van verrlacht gedrag (alarn,erend. r:onrlvfiegen) van

een paarrt;e bi I d.e È,azekolk een groepje van 7 iuv. op, Deze waren j-ets jongerl

ly+lJK:t-pIUWl ]lorriale broedbestand; 0-1 broedpaa'r!

liogelijk in 1911, zeker tn 19)r) vond. het eerste broedgeval van de Zwartkopmeeuw
p1àats in Nederland, enwel cp Schouwen. Het eerste 1egse1 in ltroord Brabant wer C

ín 1961 gevond.en op de scl-iorren bi; oe Heen. Yerrier geeft r1e AvÍfauna van Noord

tsrabant (a:." i-t, 1967 verscheen) net betrekking tot deze socrt a1leen rtog twee

waarneningen bij het Groct I'ieer te lssendrecltt.

In 1g74 ontdekie Àtl v. Poppel bi-; het Gcorven een broedenc.e zwartkopmeeuw. Hoewel

een eerCer broeden (Uij S"àelrlorplein bi;voorbeeld) niet is.uit.qeslcten was dit
vcor wLr kunnen nagaan het eerste broedgeval voor de Kernpen ón zeker voor rt ,-
jarige SOVCN-broedvogelproject rie enige nestplaats in }lerier'land buiterr de kust,
It YsselmeeI en::anclen van estuaria. Ie Zr^lartkopmeeuw is dan ook veel meer dan

de Kckrneeuwreen uit;esproken kustvogell
Een Zwartkopmeeuw aan de Flaes op 1B-05-'79 <1ie ik tot 2046 regelnatig ten'rg-
za€,op steeos vrijwel dezeffde plek.vorrnde Ce eerste waarnem-ing na 1971 en zott

hei'bep;in betekenen van een hele reóks waalneiningen binnen ons werkgebierl' Boven-

rl.ien is het besi nogelijk Cat de soor+" hier riat jaar broedrlel'r/at later in
-or:cedseizoen r Ji) we'rclen verscheirlencie keren meerrle::e ex. getei.d. bii Budeldorplein
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Vervolg Zwa,rtkopmeeuwo

waar in 1 !80 broeclen werd vastgesteld.. í3x i,1 lBO vond het tw66ae broedgevalplaats aan het G0orven (A.v.Poppel). Bijna jaarlijks werd hier voortaan incidenteeleen Zwartkopmeeuw gezien en in principe zou dus best voorheen en eïna nog eenpaartje in een uiterste hoek van de Kokmeeuwenkolonie aan onze oplettendheicl ont-snapt kunnen zi7n.
Anders was het dit jaar (tgl); Reeds op O7-D4 werd een ex. gehoord bij het Goorven.Nog diezelfde dag zag ik 2 ex. tussen een groep fouragerenaà Kokmeeuvren op rn akkerbij de Grijze Steen (Casteren) opvliegen, ài." ,i"t in de richting van ,rDe Utrecht,'begaven. )p 16'05 ontdekte ik in de kolonie aan d.e zuid,westzijtle van het Goorveneen Zwattkopmeeuw broedend op'l ei. Aan de noordzijde van rj.e inham in die hoekvan het ven bleek even latef ,og een ex. d.uidelijk en langdurig in broedhoudingtussen de vele Kokmeeuwennzítten. 1pva11end was dat de neóten óp hogergelegenplaatsen (buntpollen) zaten en dus boven de Kokrneeuwnesten uitstaken. Een derdenestplaats werd dÍe dag nog vastgesteld tussen het Goorven en d.e J.laes.
Een paa,r dagen Later tenslotte ontdekte Marco Bakermans enkele meters van laatst-
genoemd nest ncg een broedplaatsl Het totaal is dan op liefs L { paar gekomen, en van
een volledige telling is tot op dat moment nog geenszins sprake.
Xp 1l-06 leverde extra aanrlacht voor de soort ti;aens een Kokn,eeuwentel-ling door
Atl van Poppel en mij echter geen nieuwe broedgeval1en meer op. (De Kokreeuhren bl-eken
;net een populatie van tussen de JJOO en de z|000 paren iets vooruit gegaant )Bij I)udeldorplein verblijven dit jaar zeker 2 petartjes (+ een tweedÀ-jar.u vogel).
Wederom een Zwartkopmeeuw gewoon op het agrarische land tussen cie Kokmeeuwen nam ik
nog waar op 10-06 bij Hoogeloon. Dit geeft wel aan dat je ook buiten rie eigenlijke
broedplaats aandachtig op de soort moet blijven lettenl Let vooraL op rle opva11óna
zwatte kap die tot ver in de nek doo:rl-oopt, de zware helrode snavel, en 6.e lichte
vleugels (zonder zwarte vleugelpunten). Àli" gugevens omtrent rt vcorkomen van de
Zwattkopnleeuw in rle Kempen stel ik zeer op prijs, maar laat we1 de rust in het broecl-
gebied zwaarder te11en d.an een waarneming van de soort!

!!:UI!i )íornale broed oes*.ai:; de laatste aren z6ker maxinaal at)

In de Avifauna van Noord Brabant ('67) werd. al het vermoed.en geuit dat deze Uilen-
soort zích langzaam naar zeker aan het uitbreiden was! Iioewef we in d.e Kempen tot
vcor enkele jaren terrg maar enkele, traditionele broedgebieclen kenrlen,werrl vorigjaar ook buiten deze plaatsen d.oor enkele mensen r+at meer op"de soort gelet. Aan-leiding da.arvoor was dat de Bosuil stceds meer in nieuwe terreinen gehoord werd.
wat sterk een vcoïuit6iang deed vernoedeni !/e kwarren d.at jaar (,AZ) a1 tot c.a. r

)) paartjes en sprake van een vcllecLii,le telline rr.1;r r:)r niet.
-na een broedseval in 1 96C

De tsosuil dÍeíwaarschijnlijk tct ce íweede helft van d.e zeventiger jaren nog op
dr-' Utrecht ontbrak bleek dat teljaar hreeï evenals in r8O en '81 net 1-4 paartjes
hier vertegenwcordigci te zijn. De mogelijkheid dat een paartje gerrrist werd j-s niet
uiL.resloten, doch erg onwaarsehijnlijk gezien onze vele nachtelijke activiteitenin dit Esebied in verband met de Nachtzwaluw-telling.
Dit jaar had ik in ;an. lfebr. Ímaart de 3osuil op rLe Utrecht ni-et gecontroleerd .
Des te;iteer verbaasd was ik, toen ik op )C-OJ rs nachts over een betrekkelijk
klein oppervlak J mannetjes hoor<1e roepen, aIlen in een rieel van de Utrecht waat
de soort nog rrcoit was waargenonen. lJen rede te meer om rt gehele landgoed. eens
te cont::o1eren.....
Dlt gebeurde op O2-C6 rs avond.s t/m. Cr-06 rs ochiends samen met Marco Bakermans en
met behulp van een cassetterecorder. De recorder was amper nodig want eenmaal
Seactiveerd bleek 1 roepend mannetje een kettingreactie teweeg te brengen onrier
de (naar bleek) aicnt verspreid.e Bosuilen. fn totaal- kwanren we tot tenminste !. AAroepende óó en op een geheel andere plek werden 2 juv. gehoord. Zeker 10 paar dust
gebaseerrl op onze telling van vorig Jaar zou dat c.a. JC i/t van rie Kempische po pu-
latie betekenenl, )f l-.ag de Kennpische populatie in het algemeen, ,J.it jaar ook veel
hoger dan voorheen? Thats the question. ........ ..
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FLUIlTR; Normale broedbestand; B-1 5 zanposten, de laatste jaren echter beduidend minderl

De Fluiter is een soort die enkele specifieke eisen aan haar biotoop stelt; Het
voornaamste kenmerk is een vrij open kruinlaag dle nodig is voor rle opvallenrle
baltsvlucht van de vogel die zich laat omschrijven als " 'n fladderend.e vlucht
van hoog naar laag, begeleid door een onmiskenba,ar trillertje'r. Zodoende moet
de ondergroei weer wat dichter zijn zo dat de Fluiter makkelijk kan invallen.
Yerder biedt dit beschutting voor de nestplaats.
De Hertgang voldeed altijd prima aan deze eisen van de Fluiter en dit kwam dan ook
tot uiting in het aantal zangposten die hier telkens werden vastgesteld.; 1957i 24,
1958i 12,1971;5,1972;811974; slechts 1,1975i 1-61 1976;7r 1977i9,1978i11 en in
1979; 9. Duidelijk is te zien dat in vrij kort tijdsbestek, werkelijk van het ene
op het andere jaar, het aantal zangposten kan halveren. Dit is typerend voor de Fluiter.
In slechte jaren zal de soort dan ook zeer hoge eisen stellen aan haar broedgebied,
in betere tijden neemt de Fluiter rt niet zo nauw;
ïn 1980 werden in de Hertgang op schandalige wijze de mooiste en dikste bornen gekapt
en het gebied r,ierrl té open. Dit resulteerde in 1 (mogelijke) broedgeval ln 1981 en

zeker niet veel meer in 1982,
Buiten de Hertgang kwamen op rie Utrecht vrijwel jaarlijks 1 paartje Fluiter tot
broeden in de Tulder, en inciclenteel nog tn paartje elders op het Iandgoed.
Ín 19Sj was \4raarschijnli jk sprake lÍan zorn I'goed Fluiter-jaar waarin de soort mi*
6er eisen stelt aan het biotoop'r, want het lijkt me sterk dat een opleving naar
B z.p.'s te danken is aan een bep. biotoopswi.jziging in de Hertgang. Naar mijn
idee is er in dit jaar tijdsverschil weinig verandert. Oót< Uuiten de Hertgang zonS-
en nu op veel nieuwe plaatsen gedurende langere tijd. Fluiters. 0p tenminste I
plekken werd de karakterestieke zang regelmatig gehoord. Dat brengt het totaal
op tenm. 1) z.p.rs.
Làt we1!; Hoewe1 al]een duideli;k niet-doortrekkende ex' zijn meegeteldr spreek ik
voor a,lle voorzichtigheid over ZANGPIST-A{ en niet over broedparenl Dit kan dus

inhouden dat zich hieronder ongepaard.e mannetjes bevinr1en, wat vrijwel oncontro-
leerbaar isl
Belangrijk vind ik het om te horen hoe d.e territoriumbezettlng dót jaar was in .a.ndere

gebierlen. Het wordt zeer op prijs gesteld wanneer de gegevens voorzien worden va'n

begeleidenri materiaal dat wat zegt over het aantal ,.p.'s in voorgaande jaren én

het biotoop.
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TER AFSIUITING:

In cle volgende Brauwe Klauwi-er wil ik een serie artikefen starten die handelen over

Ce vogels van Landgoed "De Utrecht". De spits zal worden afgebeten met de bespreking
van de Duikers t /m. cle Ganzen.
'die denkt aanvullende gegevens te hebben rnet betrekking lot d'eze socrten en dit
gebied ka.n deze (ti;aig ! ) naa:: mij opsturen. Ít zal naar gestreefd worden een

zo volledig rnogeiijk Oeela te schetsenl Op,t ej.nd van cle serie zal een allesbe-
va,ttend, versla$ wcrden uitgebrachtl
Lex.
lsatial'aan 26, 5141 CD Reusel.
te1; 04976-2271.
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