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Ïn d-it artii;e1 worilt getr.:cilt ecn sailenyatting te gcven van a1le ge-
gevens di.e tot dusverre hekend zijn over het voorkoinen van de Grote
Gele F'wikstaart (voor*aan GGI() in r1e l{eirpen" Yoor eea begrenzing van
het gebied "ne líempen'r verwijs ik naar fíg, 1.,
fngegaan word.t op het cloortrekverloop, ovenrÍntering en bi-otoopker:ze
tíjd.ens ilÍe period.es, waarbij iic situatie vrord.t vergeleken met d-ie
e1c'ï-ere in i'Tec1erland, naar c1e GGl( ook tij,lens de trek en in d"e r^rinter
een duidelijke voorkeur ver-boont voor beken en beeiidal.en, r,rord.t dat
aspekt nad,er belicht, vonral rret ':ctreft de noilrael.
De gegeveïis voor clít artikcl (3rotcndecls verzanclcl cloor Ïon lieijnen) ,zijn op I manieren verkregenr

- vanaf d"e:,rinter 1976/tJJ werclen nininaal 2 x pcr winter zgn" 'tbeken-
tellingent' georgar:iseerd d.oor d.e ulc "ne l(enipenrt, rnlaarbi j vri jwel
alle beken in ons rtudÍegebied op vogeis nerd.en geteld" Dit gebeur-
d.e "voor de voctr?, dus €iewoorr langs de beeii iopend en a1le lraarne-
mingen notorenn i{oewe} ook olctober-- en maart-'i,c11ingen werden gehou-
den, viel vrat betreft de GGI( clc naclruk op d.e tellingen in januari,
febrrrari cn ècember.

- Reed.s vanaf 1!J) trercl c',oor Ton Iici jncn en onclergetekcnde speciale
aandac]:t besteed. aan de GGI( en'r"rerclen nin rof ncer rcselnatig stuk-
ken van d.e Domieel, d-e l(leine Domnrel en cle llun op hc-b voc.rkomen van
GGI( bekeken"

' Al1e inciclentcle waarne;ringen rran orlszelf en and.ere ilaarneners rrer-
den geno-becrdo

- triteratuurond.erzoelco

ryrs 0vER lq lqïFEItIjfr'rIE
rn de zoiïrer is vcrwaming nogeli jk met de Gele I{wikstaart (cr) , dooh
c1e,aeer lange staart en de zwarte keel van het mantre*je zj-jn dan goe-
d"e kenmerken" overi5;ens hebbon ook wijfjes vaak neer of raind,er zlrert
aan d.e keel, rn herfst cn winter, rrooï de Kemi:en het meest van toe-
passinge ontbreckt cle zwarte kcel en vooral bij wíjfjes en juvenielo:
is het geeJ- van d-e onclerzi jd.e 5,potenrLecls totde anaalstreek bei:erkt"
Buik en borst zljn d.an n'Ieer isabelkleurig, 0k dan is de lange staart
en het sterl< "meewipreil'r van het ohd.erlijf ecn goed kennerk. B:vens
moet men i-n d-e gaten lioud.en clat wairnecr d.e GGI( in onze streken aryi-
veert, d.e meeste GI( a1 vertrokl;en zijn, terwijl in het voorjaar de
sj.tuatie juigt and,ersom is" Ook hc-b verschil in biotoopkeuzà Ís nor-
maliter aanzienli jk: d"e GGK vooral langs beken, d.e Gï( vooral op akk* s
en treíland.en" Ook het geluid- is volkomen verschillend.
I s I"íinters word.t de GGK eerder verward. met d,e tiitte Kwikstaart (tn<) ,
d.aar ook die regelmntig langs bcken voorkomt en niens geluiden over-
eenkomen. Iaar lcvrikstaarten véak tussen stenen en andere "z'omrnelrrfourageren worde;r zij clikwijls laat opgemerkt eir veelal pas als ze
wegrrliegen. l,[en hoort een enkele roep en d.e vogel is gevlogen,
Krijg:t mend.e vogel tijdens het wegvriegen tocrr te zien dan is tret
verschil v-rij duidclijks De GGI( is mincler zwart-wÍt cn cloet vaak
slanker, r'langwcrpiger'] aan" Zie* nien enig geel aan het ael:terlijf
clan is het altijd. een GGï(, Fouragerende vogels langs gen beàchad-uwd.e
beekoever op enige afstancl, ziet r,ien soms als een bcwegend.e gele vlek!
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Xelangri jk is het verschil in geluÍC.e De Im roept duicleli jk "tsikrre
vaalc herhaald., de GGI( neer "t'r+it" of "t',riplt, veel scherpcr en metaal*
achtiger van klank" ilocwel ool< CrÍl«rij1s herhaald klinken de afzond.e:r-
lijke'rlettergreperttrwat korter. fndien nen hier g;oec1 oplet en regel-
matig oefent, is het heel goecl rnogelí jk GGK oncler alJ-crlei omstandJg-
heden te ontdekl.cen en te deterninererl.
í\n",«"k1r N{,tr[ f1t{rfi [ou.ur'tp6p b"et Olk ,{a,r5t\,ftvap )d 0{1. {*1, lt" *tt tu eA-í.
BR0lIIGjl'vrÀLLiIiT

fn ons stuclicgebied zijn na 1,951 gédr: brcecllle.ra1len rleer geieonstateerd.,
zelfs waarnenin6en van zingcnc'lc --ranretjcs of o.nd,cre -oaltsuitj-ngen ont-
brekon geheel" Ook ';i j"d-ens óe ,reriod.e van het ;ltl-asprojek* zijn hier
geen broedaanr"ri jgingen vastges-ieid (Texcira 19BO) 

"fn feite zijn waarnerrringen uit april reer1s r:iterst sehaars, ztjn slechts
2 raci-, géé:r juní- cn 2 juli--r,raari:.er,:ingen. bel;enci gearord-on* nie uit jr-r-
Ii betrof,fen naarschijnli jk ju.rci'lie1e excnplaren, aÍkbnstig van nabu-
ri3c broeclgcbicd.cnc
In geheel i,l"oord-Brabant zrjr overigens naar ) brocd.geva]len bekcnd-,
ïiÍaarvan cr 2 bctre:;iii-r6 hebien on dc Iíenpcn: 1913 Toncplre (rr,, rr
wijk van ilindloven) en 1)5i te llst,eek" Hc-i; brocd1:eval *e §t"Oedcnrod.e
rn 1)61 valt ,iuist "cr-titen irre noor(i6rens va11 ons stu-d-íegebied.. Overi-
g.'ens is clit tevens het iaatst bekend.e brccd.geval ín iïocrd-Brabani
(Van,"1rve c,s, 19(7),
rciwai rrcce:.io is i-i-i ;ier, o:.:i:.t wc irct na;rc lan;'s dc Dcn ic1 vc:-r r:rr:g-
Sen: rraternolens e o Co aail'.rcffe n cl.i : voor goede nest5ci egenhe id kr:-n-
nen zorgen" I{et vcc1v'*1d:-r: vocrl:o-ren in dc trektijd, en de i.iitrtcr langs
cleze beek d-uic1t aa.n da-i a'li-:ans in d-ie tijd" er cok vcldoend"e.roec'l,se1
aanwezig is. liogeli jk dus dat in voorjaaT ey\ zorner d-e situati-e nat clat
bc-Lreft te ongunstig is vocl: ecit even-Lue1c vestiging van de GGií.

V0QRKO]EII" B-UItxlr nE InQrtlTIJr" ,/óÓR 1967

In ciat jaartal verschecn d.e 'i..vif:.uÍl"a van iloord-Brabant"s l']o3 steed.s
de beste inforiratiebrcn betreffcnclc d-c orníiholcgie in oÍl.ze pïoyincie,
ilezc rrermelclt vocr gehecl Br:.:ant, bui-ben c1e l:rcedgevallen, 12 waar-
nci.lingelr en '1 vond.st. Iliervan ltaclclcn er slechis ! t:ctrct,;liii:g op oïts
stud,ic3ebiede augr:stus 1, ncve rnber 2e januari 'ï en februari 1.
icvend-icn worclt no6 genel il d"at in d,e jaren 195A-1957 rci:eh:atig GGK
lrcrd,en gesignaleord- aan cLc Flacs"
li"B. De opnerkini; in i{ens (t65) : "iiillesen zag op een autotocht half

juli tusser-r ],trcert cn 'Iil-burg (,,^raarbij hij clus c1e l(ei:rpen gepas-
seerd. moet zijnl mI) 2A à 30 stuks juveniele exemplaren al1en
op hun eent je langs c1c gebaanclc weg voed.sel zoelcenol,e berust
i:aas-b zoncler tr,rijfelr op ver*risseling rnet 66n van cr.e and.crc
kvriicstaarten. r)cr;c1i jJ< 'cdra.; is d.a.-.rna n1n..:er ïraargcnoncn bi j
Ce GGK, echter vaair bij de GI( en d-e ÏK,

Vanaf 1)6"1 lfn ncl 1!BO wisten v1j 211 betrouwbare'braarneningen te
achterhalcn, een r,rcl zeor aanzienLi jke toename ilusl ilaclere informatie
over d.ie aantal-len, ingcd-eo1C per plaats en tijci wortLt verstrekt in
d.e volgend-e hoofdstukjcs en c1e figuren.
liogeliSke oorzaken voor clic toename:

- SÍncls 1)61 ís het aantal vogela,-..rs ook in c1e i(c,-rpen ai..nzienlijk
toc-zc::omrn" Dit lcid.de varrzclfs:rckcnC tot cerr l)óterc kor,irruniÈatie,
waarvan bijv. de samenstelling rra'n een waarnemingenarchief, beken-

, 
tellingen, infornatÍe over ctetcrrninatÍe e;d. lréer het gevolg warenÈ
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* Se d.ert cnkclc jarcn r,roràt ri-oor ecn paar Ker,rpische vogclaars specta*

lc aandac]:t aan c1e soor-i; r:csteecle ïn c-Lit verband. is het n:-itiig or
te n:erlcen d.at bijna do helft rrs"n de waarnenirl{en rr&ir slecl:-bs 2 r:er-
soncÍL aÍhonstig' ton

- Er is inogelijk,lc'ri saulenhang met dcze llecentc tochaile van hct aan-
tal ovcrlrinteraars cn doortreklrers in cic Keirr:ci: cn ói.e van het e,a:'rta1
broed,paren in }enemarken ery Ztti-d*.Zrarcden
Zic ]-ËIfiOlIST 

"
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1r-an het tellen van treklcencle zan41,roilc1s is in clc l(enpen tot dusr,'crre
nauwcli jks a .nd.acht besteed, Dit in tegcnstelling tot 'lies-b:iled-erl andr
cle Zuid.+rest=Velul,'e en Zuid-ii-nburg" fn cl"cze gebied.en kon men ret bc-
hulp van de d-aaruit verkre..len gcgeveilsr..ecïl g;oed beelrl ilrijgcri van l'l.ct
aantalsverloop van trekkende GGii (Kwate 1979) " in de Kenpen alleen in
Vel-dhoven gedurencle langere tijd" in óón l:erfst trek geteld" en we1
10 dagen ('lZ uur) in oktobe r 1975 en ! clagcn () u,-rr) in oktober 1977.
Toen werd"en slechts 2 trekl<ende GGI( ongernerkt en r,rel op 06-i0-77
(itei;ts, onge;ruir1.),
0veri6;ens word.en wc1 vaker tlri:isch trekkendc GGI( opger,rerkte viiegend
over bossen, heidevelc"cn, stcd-en e, c}. of fouragerend ii: kleine sl-cot-
ies, plasjes en op aliiers, vèr van bcken" llit echter incidenteel"
foch r,renen we een gocd. l:cclC, te hebl:en ovcr het doortrekverloop en
-tijd" in de l(e,apen",Iict in de l-a.'r.ts-te pla:,ts is dit te danken aan
hct feit d,at veel voselaars in onze streken bcken en beekC-alcn al-s
favoriete excursie--berreincn nebrocn en juist hier hor-rd.en zícl: in het
winterhalfjaar cte neeste GGK on.

In het najaar amiveren d-e ecrste GGii in cl.c'laatste d.ccad.e val au.g":s-lus:
1e wa;rnei:ing 22-OU77 2 ct;.-, c'l-e Flae s" IIet aauntal l-.1i jf-t ^'cd."rrendc
c1e eerste clric septenr,-.er-rlcken Lllein et1 ,tlas in de laatsta '*eck varr d,i-c
maand zicn we ccrr d-uid.clijke toenane" fn de.ecrste 2 weken van oktobe
bereiht de trok een duic-Lelijke ri.ek. 0p 6prnsti5;e nlaa-bsen ziet nen
dan vaak r:rccrd-ere er:, vlalc bijeeu, zoa.Ls bíjv" langs c1e Dorlr:el in
het ]iolcartse Bos in Eindloven. ilet "top-aantal'r is hier 5 exxo op
c&u IOO ntr" beeklengte, a2-1U79. .-.

lía half oktober begint de trck al af te nemen en hct l-ijkt erop dat
de in november gesignalecrdc GGI( grotcnd.eels recd.s tot d.e overirillte-
raars behoren, Veiligheidsl:alve zi jn d"ic echtcr bi j het bepalen van
het aantal overwi-nteraars nic'c neegerekend.. Zie Ot/l1l?lItrITllll[lí.
De doortrek in de l(enpen (in ae irerfst) Taal zich glocd ver3;elijken nct
die zoals clie is vastgeste]d te iia.eeningen in 1)l6t oolc hier eeil zeer
cluiclelijke piek ronc1- half okiobcr en relatief weinig septenberwaarr.c-
ningen. De situatie in Seheveningen en Zutd-Lir,rburg ?gle en 1977)
toont eem d-ui-cleli jk verschil t oàovo sei:tenber: op beid.c plaatsen werd,
eeir d.uiclelijke piek bereikt in Ce 2e helft van Cie maand.r -i;e Schcve-
ningen zelfs cl-i,iic1eli jker cLar: in oktoberl (tcwat< 1979).
i{og opva.llend.er clan d.aa.r is irei clan clat d.e d.oortrek hier
later valt dan clic in Zlred.eno Te lalsterbf konstateerd-e .

rond 20 septenber, -lerwi 3l 75{" van d.e }.Iaargerrornen vogels
en I okt. passeercle (Roos 1976) " Zie ooh lllj'lll(0i{ST.
laarentegen koct d,o si*uatie irfer aardig ovcrecn net cl-ie
(;/rgenser. 1)11).

Vanaf d-e 1e wcelc vaÍl noveml:er tot eincl februari blijft het bceld rrriJ
stabiel, rÍ],rlcv. een onverklaarbaar "pickje" einci ncvenber/begin decer.:-
ber. iferkwaard-ig gcnoeg zien we d.it ook in iret sonmatied.iagram van a]l- e
verzamelde 'fiIaaïne 1973-76 van oost/zuic1-iTeclcrland., í{egeven d.oor Kwalci( t?9) I

i-n c1e Kenpen
nen een piek
tussen 1 1 sept.

in Denemarken
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]iind febn:ari, i-.cgin maart neeirt he-t aairtal iets af,, lraarna in c1e

]e en" {e wcek van maart het aanta1 traarnerlingen ra,eer sierii oi:l-oopt.
i'iogelijk d.at te5,,eir het eincle van februari c1e bij ons r.rerwi:iierendc
vogels heginncn tcrug te trel<l..ren enlpas in c1e loon van rlaart de zui-
clclijker ovenrin*eraaïs z'i cjt naal c1e noord-eli jke broecigeiricd-cn gaan
'l:cgevcn,

Ie voorjaarstrek verloopt crg snel: aprih,raernerringe.r zijn erg schaars,
i:r feite zi j.r cr tot clusvcrre naar z|' bclcend,, n1u s A7-O4*76 ''1 n, bi j
d"e Volnoleng 1A*A4-75 ''1 n. Icuvcn (Strabrechtse l,cide); 1O*Od-lp 1 i:rc
oË een akiler in Vclclirovcnr da.-rri:a treiit:cr:d. naat ZV o en de laatste
15*CI4*79 1 eLo langs Ce Donlel bi j d-e T,ooniler }Ioeve.
Ie berCe E€iw&,,-.rnelingen zijn vrecmcl 5,;enoeg ui:b c1e laatste d-ecad.ec
21-05-71 1 e:r" iir zomerkleed naar lÍ1i0 Son en 25-A5-74 i exo Geidrop"

O-V-r-l!:iEi:-lI_l[:T_

Ïn het najaar vinclt nog cloortrek pla:r.tp tot in novcnber (onao l(wak 1979)
en in het.roorjaar voor-l in naart, althans 1n d.c rr(em1-:en, Iaarora zijn
alLeen waarneningen r-iit d.ecenT*.er, ;anuari cn februari €pbruikt on een
inclruk te krijgrcn vat'i 1:.et aantal overwinterenclc GGI(.
Ie .;;egeveíË vail it"e :-cl-qrlte,l LUl,:r:n (iiei;'iren, in prep, ) zi jn bruikbaar
om althans ecn zcker :.:i-ninur.r aantal overr+interaaïs tc ]:epalen" 'rlijclers
cleze tellingen wcrcle.'L r,rijrtel aile bel,.en in dc l(empen op vogels onder-
zocht. ne vol5:cnd.c tcl-1i:-;c:, (,:ct ',a.'racirtcï irc'u totaal aantal- waar-
geno;nen GGI{) vond,cit p1a...ts in ,o.cnocncl.e r,nrinternaand-en; '

2) en 30-01-1977 { c;-:"
1{ en 1r-A1-1978 4 ex::,
23 gïI 24-124914 I cx:."
02 en C3*O2-1979 g6ít, i'L€3c voiid- pIa+ts tijd-ens een langd-urige

vorst,rcriod.e,
01 en O2:1 2-19'i9 j c :;:.0

Er zijn echter Ci'rerse rcd"encn on aan te nemen d"at het werkelijke aan-
+^aïa1 overwintcrend,e GGI'í in c'Le iie.rt;en i.re1 nat hogcr lig:i:
- Aan d.e bckcnteJ-1i-ngcir ne:en (oat'an) ook nrínder crva.ren vogclaars

deel, die gerirakkelijk eid<el-e GGI'' geirist lEunnen ltebben, zie IEfl,lR-
;ïIi,.tTIlI o

- Oo]< crvaren waarncners zien sols GGI( over het hoofcl" I.l:crnalen is
gekonstatecrd. clat zij cp "onvc-rliachte" ,2lekjcs fourageren (onoog'
1Í jke zi jsloot jes van bel<cn bi jv") , zicl. ophoud,en in waternolens of
zioh op onbereikbaar tcrrein o"ohouden. In clit verbanC. rnoeten we cr"e

r'iaterzuiveringsinstallatie van cle nomilel- in llindhoven :'r.oeriren, ciic
niet voor publiek toega-.nkc1i jk is, fn c1e strenge wintcr van ,78/,19
overlrintcrden hier 2 à 3 ex::c, C.ic ti jiiens c1e bekentelling in die
periocle ni-ct opgciaNerkt zijni

- De toevalsfal<tot spcclt ccn grotc ro1. Iiet is wa.-.rschijnlij'- d-at
ind,ividuele exei,rroleren lan/rs uezel-fcle bcek scms g::ote afstand.en af-
leggen of zeTfs langs i.Lnclere, nablr-rige, bcken ft>urageren" Vooral
in hct geval van d.e Ig-U!g^I_, clie op zijn weg naar clc.ï.{aas inmers ve-
1e :nclerc bcl<en I'opsIol:t'r ,
Van groot belang is ook iLe toestand- van hct wecr tijdLens een te1lii1g,

rr.nd.cre, i-,rin of rrccr re.3clrnatigc tellingen en incidcntcl-erc ltaarncningpn
in de r.rin-bernaanden bevestigcn hc-b veriloerlen van onclertclling.
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Ilet is hecl re1 :-ro-:eiijl: cLat ook op anc'l,ere p1a,.tsen d-an c1e genccircle
rneer of nincler vaak GGI{ overr;intoren, a1 is cla-b uit d,e bekendLe }raar-
ncmingen nict af tc lciden, Voorzichti..rhoic1shalve schat ik het r-rsxi-
raaal aan-bai overlrrntcre:icl-e GGií in de l(ennen op oa. 1l ex:'-"

Optrellliqe:c4 r

- Een rtelangri. jl: ov-rlri;-terin;sge ']:ied voor clc GGK (en ilc ,latcrpieperl)
was to'c voor kort de z.:tra'.\ran,::cr van c1e }omilel- in de i^rijk I{anevcet
tc .--linctloven. ic.-';1..i."ti,_ :r:::Cen l:1er 1 tot 3 ex)i.o aan€e-i;rcffen.
llaarschijnli"ik r,1oor (1c siccCs groterc rekreatiect-rr-rk (s;:ortvissers,
h-oncler: ulttatcr: c. d" ) zLJ:- '.c- d.c srortcn hicr vri jr,rc1 vcrclwene n,

- Ti jciens cl-e s-brengc rrii:tcr van t|t,f r l! r^rcrden vri jrei nergens GG1"

gezien" I,eLra1r,'c 1:.et gre'roci.li're overr,,rintereil clr d.e watcrzr:ivcr.ings-
installatie wcrcl slecl.ts 1 e>:" ,::ezien op 26-C1-?9 te lianevoet, Bei--
cr.e olaa.tscÍr r.Iarcn tot r:: i-c -rerc ontrek c1e enigc gec1ecltelijk ijs-
Yrlie plcklcea. Iit vcrschrjnsei is oo1.- i-n -Denenarkcn gekonstat.-crc'l
(Jfr6lensen 1)J1),

- .'{oerrel uit gehecl lle derlanc wi--r.ter*.raarnc,li u"Tc,t 'r:cken c1 r-t jnt i-s cie
situatie in de cni;<-zins vcrgc'l i jkbarc (i;elien*)geirieclen voikcnen
Vcrpcl:i11,:nc],s fn 'irlrente cn C,e ;rc.,:tcrhock overl.rinti;ren zc niet cf
nauweli jks (c1e broei.pla.-;tsc.r zi jn dan verla-ten) , i-, Zv.ic1:Linbr-rr.:
echter telde nen in cr,e rijntcr van ! 16/rl7 noer clan !0 e:cx, ! ilo;e-
1i jk dat l:ier een iLecl van c1e broeC'ilopulatie acirtcrltli jfto Àar*
tallen of t'konsentra-biesrl clciers uit het 7;,.nd ztjn nict bcl:end-
/ --(lTustings & I(r^ral; 1!l! cn lirr;,.: 197)) ,

!IUoQP,iqul4
lreruit d.c nccste GGK ,..lorden in le l-c:,r'ren lznis rocl:cn 3czicn, nl"
151 van d-e 211 waa-rneringen, hijna. 7Jf, àus. j 

^1,, 
f,Lrr/-l1 5 ^";t--van clezc Lclcn gcnict de DoirneL c'Luiccli.ile clc rooS{frï: ïui-,:i Ji$ van

al-ie I'r,eclK-rvaarrici,rinflcn" -@Ën 
ct.e 1r1) is e.ffiffii. van delc 'rcc::.

Ie l!L:-ine DomneL (ook Ru1 genaa'ld.) is goed,e tueed.e net 33 r,raarnenin-
gen ='Z'db. Langs d.e overige bcken wordt c'Le GGl( veol raj.nder waargenomcnB

Grotc Bcerze
Beckloop nergei ji<
Stri ji:cr Àa
I(leine Becrze
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lLanil-ere ,rlai:.*sen waar ook GGi." zijn a.r-ngctroffcns "lr:tcrzuivcrin.gsinstal-
l-iz-Lie van clc ])on.c1 tc ,linclhcven (13 xr d,oc}l. dít aa-rrtal is i^ra',; .::efiat-
*eerd doorilat h.i-er sor.rs riczc'l fde, overrrin-tei"enc1c, e:cerrlplaren aorc-le:i
g.ete1-d)e vcrli1cll (f "), visvijvcrs (6:i) , sloten o,d., (f ") , afgravin-
gcn (t x) ,:n 1;ana1e,r (1 x) .
lot slot ztjn 22 naarncnÍngc r afkons*ig van
Liaj" ovcrvliegende exei-ilpl.areno

Gezien de bovenstaande cijfers is ecn leorte
misschien irel c.ie besie raaníer oil het biotoop
halfjaar in de lIe',i-.rcn wcer te Ecveng
."§en vri j breo.c beek, r,re-b ec::: grotcndeo:ls nog natuurli j}<e 1oop" Stroon-

snelhcid g,;enicid.eld: -,,rissel-end.e i,rate ,:staud.e:r en'étroi::enr1 r:locr cen af-
lqi.sselend ianCscha.pl s-i;cc1en, dcrtren, 'neilanclen, alcllers, parlten, i.late: -ilolcns, };rockr,:osjes etc, llel-silraar i:ncli jl: vcrontreinigcl (hoel.re1 c'ie

xaterkr';airteit c:,c l-aats-be jarcn verbe-i;crd, ís) , maar net vecL siik-
strancljes en vooral "ror,:religc'r ccvcrs, li-ls net vecl stelrrenr: .,boonlforÉ-
tels, d.oo C hout en (hc-laas) afrra,l n "
Ieze beschri jv-ing: Ec1r1t in i,:ts minc',ere natc ook vocr CLe

:let dieir .,'crstand.c iLa-[ c]-ie r,rat sma'l 1er is en ( claarcloor?)
ïa."eeri:lcaeli jkil.ec'Len biedi i1f c]:c vorlt vaï1 strancljes e"il"

Ge'<anali sccroc c.l .-c(ab-)i:ornalisccrdc beken rlct rec'rter;1ac1dic ocvcrs
zbnd-er "rotzoci" l,.1rji:;cn r,rngcschikt voor cje GGI(, Behalvc v,:or c1e land--'}:ou,'r (e,.1 li jksr.raicrsta:t) zi jn cr.ic o..rcrj.r3r:ns nèrgens voor e;escltikt, o o- 

"Verrassencl 5.'enoel oole 5c'i; -bcllenoverg;estelc"ie: snell-e, natuu-rl i jke bc-
ken l,let een Í'ec'Lefi jlec tot i,ioecle r'ra'lerkl.raliteÍt zoals cie Tongclrecï en
d-e --:eckl-oop tc Lerge: jk blerien s1cchts zeiden GGl( ie rlherbergen" 

!

iiaarschi jnli jk h.cblrcir cle vogcls híer te lrcini3 fourageerrilogcli jlJ:ed"en
langs d-e ocvcrsr ,lic va:.': s-tc:-i z:-jn cn wa.:rr .:Íeinii; stra"nc'ijes, rusii.gc
ronirclige olelcjes e.c'.. tc vinc'Lcn zíjn. trn clit verband rs he"b tir,rcrenC
CaL tijc"ens 12 bcl;entcllingen nÍrlner CGI( zijn a:rn3;etrof-i'en in hc-t vce

vers en iindhoven. iièi eshtcr i:r het allerlaatste stuk (vóór-ie il,e

!o,,rnel- inplonst) in he-l Donllelplan-bsocn crr ltij dLe zanc-lvangerc l{íer vin-
Cen we d.ikrrijl-s brede, rorrloligc sliksl,rancljesi
Ook de overwintc?aars worclen voornaile,l-ijk langs nonnel en Rr-il (lit":-nc
nom,rel) aangetroffen, zie O\,-llll1dlll'i'llRIflÍ,

Dc trckrichting van clc GGi( is hoofdzakclíik nI ", -Ugj--c1"":pl^:g^iSL§ej
d.c in ons soïried. vorochijnend.e C{K ccrdcr aÍlconstíg zïjn uit Skand.ina-
vlë dan ul.t Ooot-Xrlïopa, iiicrop nijzeyr ook cle ringrrondsten;
In 0ost-ljuropa geringde GGi( zijn tcrugigcrleld.iuit Prankrijk en Spanje
(Zint 1965), Skanctinavisohe vogcls uit-i:il-f''rankríjk en L:i j -Lntwerpen

land.en geringd. !Íarerto
(ifuak 19?gr. ti"}*"u zÍjn uit on§ land g*X-§g5*S-"-+eÀ{ die-in anclere
land.en geringd !Íareno (n:ond, rned, Ton l{JifeÀeii) , {Ai: oe ,U »b*- fu qo*,e

' É\r--\,^,- lrx *,:-tl.-_í
do nedo Toir T{J-i;lncn) , {p"i. ,tU L)b\ fu qafiL(ws-_ '. ..!' ,. \ I

*=''at,
fn Zud.iwest-Zweden hecfi cle soort zich gecl-urende 11§ zes-iigcr en zerrerr-
tiger jarcn sterk uitgebeeicl, evenals i-n Denemarken (Sveri6lcs Orni-to-
logiska Förening 1978 en Dybbro 1976).
K'wak ( 1979)' no<:nt behal-ve Skancli*:avië ook 1{oorcl-}r:itsland. en evclr.tueel
iiorrd-Polen a1s hcrkorns* van cle in ons land" verschijnenclc d.oorf,3siil..r=
en.overwintcraars, Irate cloortreldcers (okt,/nov,) zoucierr .ian ilaarvan af-
l<onstig zíjn.

trcktellingen of "toeval--

beschrijvin,l vrn d-c l,gE=J
van d.e GGï( in het lrinter-

I{lcinc lorinel
niniler fcu-

,

:i
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Ie grene van het ve::kgebiei. wcrci in ]:et llesten gevc:'nd'Uoo" i.e --el€iscl;
ge*rr" (t:.3 neusei), nàar buigt bij het r"ffi àe utreci:t {onge'ri:rg Lage-\i.Íierde) iets naar hi:rnen en e:-nC.Í.gi, aorrd.ell jk iri j h.e't ',:til"helninai;anaa'i.
Tít btwal voriit d.e nocrd€rrens tot Sriphout, rÈ-r.,TrLa. d.e cosz;=ens be:aa1C
srcrdt docr .d.e Zt:iti-iiillensves-r* (het gei:rei r+nà iïeino::e e*or:i-: eÉ:ter
niet toi ons i.rerkgebied. gereke:rci) , Ie zuii€r€rc = Eelg:eche flï'ers v:naf
ongeveei het l'ieerterbos, r,ia 3ud.e] tol, a.::,:* ?ei:sel-.

\ *r4i.-" *



SÀ}E1\TVÀTTIIIG

I:ei; artikel schetst het beolà van l:ic-b rro,;rkolten van cLc Gro*c Gele líwii',*
s-iaa:ri in d-e I{ci,ipen (zie ka;rrtje) in d.e i:errLoöc 1)61 tfrt nei i980,
Sincls 1957, hct xrerschi jningsjaar vail c-Le ilavifauna van llorrdL-Braltanttr
is hct aar:.tal waarneninEcn va,1 gl-e GCKe althar:s i:r c1c Kcnpen, zeer stq:k
'r;oegenoi:ren. iliervolr rrcrden ;:rr;crd-ere r:cC-encn r:legcvon o

Hei rs aan:rernelj-ji:, C.a'i; vclc GGK nog steccls ni"ct worden opgei;reri;to -raa:-
om nordcn cnigc opinerltÍngcn gciaa.ri:t t":.".r. cl-c detcrilinatie, vooral wat
betreft he'i ge 1r"rid.,
In de ;renoeiadLc ireriorie aijn i;ecn brced-a:err;-11c:'r vas-b5;es'i;c1c1r nog rlcgin-
gen d-aartoc,
ïIoewei in cl-e l1.cnpen gcen of -rreini-g echte zangyrogeLtrelctellin5Ecn zijn
gehouc'l-cn, bestaa-i; tcch rr:.i. ocn ír:oecl beelc1 cver het trekverloop vaïL
de GGK. iiierr-rit bltjkt flat in hct naja;r c1c liocfdnooi passecrt in cle

ccrste 2 weken van oktobcro li"b irorclt vora-rclclier: i:ret de situatie eI-
clcrs j.n 1Íec'ier1anc1 , in hct voorjaar vincl-'; cl.e trck vo,.rral plaats i,r-r naart,
0n lici; aantal ovcmri-ntcraaTs tc bepalcn is gcbruik gema.-rkt van de re-
suli,aten v6v1 g1-e zigi, rrbcl<cntcllingcnrr, gekor:rbinec,rd. ne-L anderc te11in-
gen en incidentel-ere waarnerringcn. lloaovo cleze gegcves $ord.t, dat aan-
ta1 ges1,clcl- o.o nininaai 8 en gescira* o'rl rnaxinaal cao 1) ex::. llelr l,'in-
ter, Ilogcli;k is cr.a.-.ro,.1 hct bckenstcl-scl vair c1c I(cilpen, na ZuícLLit;b'.rrgt
;:et twced.e belangri jkc cvcrr+in-tcrir-rgsgcbiccl van c1c GGK in I'IeCcrland.
In tLe s'brengc rrintcr vai: tiSf t79 ble\.en c'le;-,recs-Le GGI( vercii,renelí] eif l{er-
len nc.: sl-eànis o,; ,:clc, I i':-i- jl; -i- jsvri jc -:1ar.tscn 5'esi1v:.a1cerr1-,
7J/J ..-aa al-le riaan:cringen is alkciostig van bckcn, waarbij- c1c Dorr;rci
sterk favor:-ct is en in r,incirc natc cl-e liieine lJomnrcl (nu:-). JÍcn korte
karalcterÍisticic va'L àc lolnel is claaron 6cgcvcns Ie nad.rr-r1.- lig:t d-aar-
bij op d.e natuurliike foon va.". C'ezc'cccl: cn hc-b voorkonen van sl1l'Jcen
tlet vecl stci:en cn hou"t langs c',c ocvcrso ?,ech*gctrok-L;en eu g-'ckanafiseer-
c1c bcicen, naar cok "goedc" ltekcn r:l-rjken vecl iiiniier in trek, zcl<cr: ei- s
ove rwint e ::i-ngspl c"at s .
laar gocn rin,'woirc"lstc,r v.l-'. cf Cc.rs 'lc:rr:''d.c a/ol-c1s l,r, .c rd- z:-jn, is ire
l:erliorlst vaa de bi- j ons 6lcsignaf ccrcrc GGI( nogal l:;rpothetisoho naar
een Si<and-inavische h.crkonst 11jkL lo;;isch hctgecn ook de -boenane van
het aantal waarner,iin..jen g:ccLecltcl-i jh verkla,--,rt "

St0ïll00rr,n
jlen verdLergaarrcle as.ntastíng vail d.e bel<en ea ieollcia-Lcn in c1c lien'pcn,
nctnaiiic het noi:rnclc]-af y za1 ongetlvi jfc1c1 nad.e1i.qe ;r,evolgen hebben
voor de cloor-brck* cn overwinteringspopulrtie van d.c Grote Gele .7,rrik-
sta:rt in ons 3cbicc1, lie'i; is nissciiicn ictlrat overCrcven -i;e stcllen
{at d-it ook vèrstre}<I<en61-c i4cvolgcn zal- }rebr;en voor c1e broecl-pollulatie
e i-r-:ers in -Juropa, maar gr:ns'ci-5 is het na"traurlí jk noc,it !

IIet ís echter gecnszins overclreven 'bc stcllcn ila-l d-e Kei,rpi"sche bcl.len
en beekc-la1en, hoe grulrclijk ook rccd.s gcschoncl-ene riog steed"s een cn-
vervan;barc rcL spclen in het natr-rurgcbcuren in Zuidoost-Brabant t
ja zclfs gcheel i,[ederlancl.
Ilc hoop dan ook dat d.e geg5evcns in d.it artikcl zullen bijd"ragen ioi
ee:r beter beheer èn bchoucl van clie bekenn l,Íogclijk ook z,-jn zrj een
extra stimulans voor hen clie claarvoor vechteno

Veel d.anlc ben ik verschufcligcl aan Tor,r Ilcijnen zonc1-cr wie dit ar'c:-kel
nooi-L deze vorrl hacl kunnen kri-jgen" iiiet allccn l:eschikte 1:Í j over
de mceste -rraarnei'ringcn en literatuurgegevense naar ook nai,r hij bct
konsept kritisoh cloor en voorzaZ hct van waard.cvolle op- en aan,lerkingen.
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