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Illsl4its
In,1957 r"rerd de Hertgang, een 79 ha' grecte uniek beekbes, gelegen ten
zuidoosten van Esbeek op brocdvogels ond.erzncht. De inventarisatie werd
verricht door de toenmalige Vogelwerkgrnep Tilburg, eeil fanatièke
K"N.N" V"-afd-eling" lda&ien heeft dit gebied- ncoit meer haar rrerd"iend-e

aandacht gekregenl I I
}íel werd-en zowel tn 1971 en 1972 tijdens i,iee weekenàen zo veel mogelijk
zangpo sten getelÖ d-oor Jacques van I(e ssel ei: Chri s lrír:.í ssello
0m toch nrg enigszins vergelijkbare gegevens te .rerkriigen werd-en van

Z3 t/n, 26 mel. vanaf een kampje op de Heióegeul een 3-tal excursies ge-
organiseerd, ille in Ïr;n totalíteit ."t'ij're1 ae gehele Hertgang doorkruis*
ten" Over het verlrop van deze inven+ua::isatiedagen en de verkregen 3e-
sultaten gaat nu d-it artikeltje.

5eI-§egr- gl 
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Zoals het bij echte :rngolaars on andere zuipstan:t..pr- j-e geilocnte is werd-

op woensdagavand., 23 mei het kampje flink ingeC.:rrnken in stamkroeg
d-ln Bokkenreyder. ne laatste uurtjes d:e nacihifmorgen 'ileri-er: nuttig
drorgebracht op een boomstam bi-j de tenten, i^iaarrie trachtten af te kik-
ken àlvorens tà gaan pitten (of d-it }ukte?....').
I,{et a}gemene stemmen werd nog aangenomen lekker lang ui-t te slapen daar
inventariseren nret een kater toch alleen maar onbetrour'rbare gegevens op-
leverà aver Pimpeknezen, Broekuilen, en Kokhal-smeeu'^ren' Het l'rerd d-an rok
mid-dag voordat \í€ ortzë eerste excursie begonnen. De tocht leid"d-e ons
van het Goorven (1 par" Èurgeendonr 1 T\-lreluure 1 trb.ut) oi, de Flaes de

fle3{gang 1n6 .mer werd-€r1 orào zangposten tran FluÍter (2) en Grauwe VJ-ieg-
envanger (tenminste 1O) meegepil:t, i'iaardevolf er ïiaren de I zingende
Vuurgoudhaantjes2 die gezien het ideale biotoop wel niet geheel onveï-
wacht ki,rramenr maar iraarschijnlijk al s ge.rolg -ran de onbekenclheid- rran

de zang bi-j vele in d-e Hertgang neerclere jaren onopgemerkt gebleven-zijn.
?erug van r{eggeweest rrachtte oïis een grote pot goe<iger,T:l de-t+è}bekepCe-
Jacobseg+tensoep (co-proCuctie r.an iiin' & sister) ciie bij ieder als
D,B"A.-drank naar binnen gleed.
ne r..olgende morgen (hoe d-e avond-/naclrt veriao-p zal 5een nad.ere toefíchtíng
behoeven) bleek het buiten te miezeïen naar dít','Ieerhield ons echter niet
tegen het apkcmen van de zcn de Hertgang in te trekken. 0i:, nauwkeurig
te tellen bleek het verstand-íg de inventarisatielíj'st in te korten tot
d-e tien belangrijkste soorten: Tortelduif, Holenduif, Grote bonte specht,
Groene specht 2 Zwarte spech*r,, Gourlhaantje, Yuurgoud-haantje, Gekraag'1e
rrodstaarte Boomkruiper en Graur,,ie Wiegenvanger. Gezien d-e resultaten
en de goed-e stemming kon de tocht na afloop succesvol gencemd trorden.
Een mid-dagwandeling langs Goor& Flaes }everde clie clag verder nog 2 Bruine
Kieken, 1 Boomva1k, 2 Krakeenden, ! Geoorde }hten, en een d-oor en d,oor nat
pak rp, d-at bij de open haard- in d-tn lckkenreyder onder het nuttigen rran

enkele consurnpties gedroogC werd. De verantu'ocrdelijkheid- voor de maaltijd-
lag deze keer bij Jan ÏÍoute::s d-ie weeï eens een heerlijke pan ChilÍ lrist
te stoven.
rs avorads begaven t{e .ns (met een diki<e pens) naar de V.'i'1. G.-bijeen}<cmst
d-ie ín een schuur bij cl'n Bokkenreyder plaats vond, Hier stond- passend in
het geheel- het belu-isteren van vogelgeluiden als hrofdkost op het pro-
gïam. Verder r.^rerd- óie avond- het vermoed-en dat de Bosuil tot de broedvogels
van de Hertgang zcu behoren versterktc een r.epenil ex. werd- opgemerkt"



ór r'l o rryvy *v ,*'oe8e morgenexcursie van de volgend.e ciag kon ríerreron een flink aantal
zaytgposten worden ingetekend- in het nog niet onderzochte d.eel van d-e

i Trar*.*nlo Zelfs c1e achtste zangposi van het -r/uurgoud-haantje werd nu vast-
ge st eld-.
Ven.^re..^o de verslechterd-e -lieersomstand-ighed-en ktram hier2 een dag eerder aI s

' vooïgenomen een eind- aan een gezellÍg kampje.

De uiteind-eli jke re sultaten.

Alvorens d-e jaren '57 t t'l 1et72t en '79 tn cl-e vorn van een tabel met elkaar
te vergelijken zal eerst een beknopte bioto^psbespreking van het gebied
Cegeven lvord-en, grotendeels overgenoaeil uit ]:ei inventarisatieverslag van
Ad- i;ittgen uit 1957. De ind-eling van het terrein is in dis l] jaar rmíji,re1
onveranderd- gebleven.

Het gebied.rord-t d-oor tlree lanei: in d"rie Celen verCeeld. In het meest
linkse deel zien we weinig onCergroei in de -./orril var: boompjes of struiken,
terwijl Adelaarsvaren en de laatste tijd- ock -,\'eI Japanse nuizendknoop een
.croot deel van de bodem bverdekt. Hoog naald-l:cut dernineert. In het lvesten
bevinden ztcbr.rcel- hofen i-n oud-e Beuken, d.it in tegensielling tot 19i7,
ilaarschijnlijk is d.it het r,,'eri< van de Z,trarte spechten d-ie hier lnu,-zen,
In hei; noordwesten 1ig-t een Fi jnsparrencomplex. Evenals in de overi-ge twee
d-elen snijd- het rncoie grillige beekje rrde Reuselrr het gebied" doorriidden.

- Het middengedeelte bestaat voornamelíjk uit loofhcui nei oncterl-legroeÍing
van hoge struÍicen (veel Rod-od-end"rons). Ook hier is een red-er-ijk }\in-
spamenperceel te vimden.
Iïet d-erde, meest rechtse gedeelte bestaat oek vcornarneli jh uit loofhout,
maar met -reel lage (Bramen-)ondergroei"
Verd-er geld-t voor de gehele i{ert6angs e::g veel goed ontr,.,rikke}d"e Klimop-
-.,i -+Í'-rI5L'es.
De verd-e1ing van d-e boombegroeiing tras in 19--t7 al. s volgta
Loofhout 1\'ii
Gemengd loofhout 15ïb
Grove d-en, Pinus 16'í6
Pi cea soorten 5to
Gemengd- àaaldhout 3i.
Douglas Ziu
Larix 1iL

Totaal lcofhoutpercentaget 73ic I

Bij het bekijken van ond,erstaanqe tabel moet net het volgende rekening
.oohnr:{sn ,ry61derr3 - De resuf taten die verkregen zi jn in 191 1, tl2 en '79
kunnen sterlc afr,,rijken van de r,rerkelijkheià enwel om i.e volgend-e redenena
- Daar de inventarisaties telkens in een korte.periode plaats gevonden
l^--n!l1eeït kan het neer grote ínvl oed hebben gehad" Versciieid"end-e zangposten
kunnen over hocfd zi"in gezien terlti j1 bepaalde soorten ncg cloorttrokken,
nog moesten koten, of aI uitgezongen waren.
- In de tabel zijn telkens de minimumaantallen opgenornen"
- De gegevens uit 1979 z:-jn aangev:ld- rnet materiaal d"at buiten het kampje
verzameld- werd".
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i,lild.eeend 2 - 0
Ï'íintertalin.c' t' O O 0 0 1

K;;;;;*--"" 2 - 4
Tortelduif 3 - 17

I{olendulf 0 t)
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Grote b. Specht
Kleine b. Specht
Zttarte specht
Groene Specht
I{oo}mee s
Pimpelmee s
Boomklever
Hout snip
Zwarie ïfee s
Boomkruiper
IÍi-nterkoning
Zangl-i-j ster
Bo suil
Gekraagdc Roodst.
Roodbor st
Graur,re \aieger:v"
Zr,rartkop
Tuinfluiter
Goudhaant j e
Vuurgoud-haant je
ÏÈtti s
rF-i -i f*iof

FIuit er
lh-e1ewaa1
Goud"vink
Vink
Spotvogel
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= geen gegevens bekend.
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Vooral bij de kleine niet opr.,,allend zingende i.ezen zien tre van jaar tot
jaar en van període tot periocle grcte verschillen, d-ie r,iaarschijnlijk
d.es te groter zijn doordat d-an d-eze al genene socrten i.reinig aandàcht
besteed word-t, vooral als er maaï een beperkte telperiod-e is"
De B iiolend,uif-paren d.ie zich sínds ljJl r;rebl:en weten te vestigen zijn
uiteraard- te danken aan het toegenornen aanta:-- holen in het gehied.
Een and-ere verand.ering in net biotoop is een veri.*iging cloor d-e sterk ont-
w-ikkeld,e i(Iimop die vele loofbomen oveÍ'T,{oekerd-. Een soort die hiervan pro-
fijt heeft onctervond-en is de Gr"auwe l,rl-iegenvangeïc A1 zullen regelnati-g
zangposten over het hoofd- gezien zijn door d-e zachte zang en het onopvallend-e
ge{rag van d-it vogeltje, een vèrv-Íerdubbeling van haar bestand- heeft sinds
1957 wrijnel zeker plaats gevond-en"
Een waarschijnlijke verklarlng voor het lage aantal zangpasten van d"e'lÍinterkoning in 1979 is d-e strenge xinter &le aan dat broed"seizoen vooraf
ging. fn de Reuselse l,.loeren bijvoorbeeld bleek d.e iíinterkoningpopulatie
afgenomen te zljn van 32 paren in tJB tot "11 paren in '79"
Ond-anks a]ler1ei ínventarisatiemoeili jkhed-en (onopwallende zang en gedrag,
late doortrek etc. ) ls li; het Yuurgoud-haantje toch irel een zeer duid-elijke
toename te bemerken" Een ö-tai zangpasten van C-eze soort tegenover 1!
zangpos-ben van het het algemene Gouóhaantje is in e1k geval zeer opmerkelijk"
Het d-ieptepunt van het Goudhaantje r,ras 1979 overigenÀ uiterrnate gïooi"
It{ogelijk heeft d-e t+inter ook -v-an d-eze soort vele slaclltcffers geeist"
Aldus v, Erve c. s, ('6i) lcunnen dergelijke .,,-inters hae.r.r stand- zelfs de-
cimeren j j



1l moest doormaken verliep het bestand de Iaatste jaren als volgt,:
19?1:5, 19722 B, L9762 7, L9?7:7,1978;13, Lg79z 9'
Uit de lelling vàn tg?L biijkt tenslr:tte noq eens- extra hoe 9!ed
men moet rppaó="n met cie reóultaten van inventarisaties die zich
over eefl.rzeet korte periode uitstrekken. De in alril gelokaliseerde
2L zlngende c"Q. roepende Goudvink-mannetjes bleken in mei groten-
deels gefloten t,e zijn.

Nesggr9i.

Het zal ue1 duideJ-ijk zLin (geuorden) Out het prachtige bosgebied
rde Hertgangtfeen giote verscheidenheid aan soorten herbergt (c.a.
50ir;;;;r;; diveróe uniek zijn vgor de Kempen (Kleine bonte specht
golÀXf ever, Fluiter). Ien ,*ei r,.re].kome nieuukomer op de broed-
;;;;tii;ut'i" J, Bosuil- die in Lg79 u:ellicht tot broeden zaL zi' jn
q=Éo*"nl en ook be9ín dit iaar. r,ieer is gehoord'
Éun echle nauu;keurí9" inventarisatie in de toekomst zou .erg,]nteres-
sant kunnen zi jn.'Niet zo zeer uit ooqpunt van bescherming (het
;;ti"J-"o"Jt nàur,reli jks bedreigt: _ 

alIeen het steeds toenemende toe-
risme kan verstorend zijn, terUi.ir de omligqende ureiden die tot op

heden een aoede buffer vormen heÉ qevaar Iopen binnenkort verkaveld
l; uorOen)-maar eerder om de samenhang te bekijken tussen- de veI-
oudering íun het gebied an de i'rijziginqen in de broedvoqelpopu-
laties sinds I957.

Lex Peeters.
:,

L iteratuur:

Avifauna van Noord-Brabant; van Gorkum, Assen (tOZ)
& Tönissen C.: iierdqan!poputatieonderzoek LqTL

(losse publicatie)
& Tönissen C.: Broedvcqrlpopulatieonderzaek in de

rlL"cqu"ó (rc'lZ (Iosse publicatie).
.lï.: Broedvoqelpopulatie van de Herdgang L957

(:-osse publÍcatie).

Het aantal broedParen van

fluctueren. Nadat dit acti

Erve V.. c. s. :
Kessel v. J.

Ke.sseI v, J.

Uittgen A.B.L

de Fluiter Rat -van jaar tot jaar nogal

eve zangertje na 1957 een sterke aflname
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