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noor zijn uitcrst verborgcn, nachtolijhe lcvensr^rijze behoort hct
iloud-aapjc tot d.c rietvogcls d-ic ons voor vele raadsels plaatsen"
Xi-i; geld-t ook zecr zeker voor d-c iiem,cen, IiÍo...i3 rrlogclijke broed-gcbieden
(gelukl<ig) vaak afgcsloten z:_j:t voor hct r:ubliek en d.us ook voor d.e

vogclaar, BovenC'icn zijn ct lreinig l(ernpischc vogclaars d-ie goecl thuis
zijn tn het nachtelijl:c rietlevcn, Cok íkzelf heb uiterst :,rcinig cn-
varing met dezo vogcl zodat dit verslag geheel opgebouwcl is uit 1i-
teratuurí-iegcïeES en ( schaa"rse) lra.,r1'Leliingen van arrderen"

Yqoëemry -rq-julgpa sn- lle-d.e-L1-a-n 
g

,^rLs broedvogcl in Iluropas ongevecr he-b --eheIe vas-bcl-and tcn zuÍd.en
van 60" li,B., oosteli jk tot in ilid.den-.izië. In }lederlantl broeclvogel
in 1?0 - 225 r:aar (Braalcsma 1968) 
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Van hct cloor Bra,rksn:a gcnoeilcie aantal broedparen broedt 76f, tn
laa.gveenuroerassene rivierilalen cn l;reken, gebiedcn d-us clie rrre

hier nie'b aan-brcffcno Slccirts 12 à. 13 /6 brocct-t in 'biotopen d.ie
we oí)k in dc I(cmlcn lcunncn aantre ffen:
- gcöu-brofiöcrc1c vcnircn ( irLt<tusicf vísvijvers)
- bcelidalen
- hoogvcnen

(Braa.lisma 1965)

À1lc rai j bckenclc T(cnpischc brocci3cvallen behoren tot clc 1c catego-
rie, al-1emaal in gebieclcn irre-t ecn fl-inhe rietbcgroeiiirg. Iloevecl
dat cr ztjn anf of "'.ra.rcn lcun je aflczen ui-t onderstaand.c tabel:

| 51-t 65 t (r$-rlo 171*175 t76f t77

1^Jé:ler jiàaï 6-8 2-3
l'Íaarschijnlijle zijn cl"e ilcgevcns uit de 1e period.e nogal onvo1lcd.ig,
ond"anlls cle lancleli jkc invcntari.satie vs.n Braaksma, Iralters ï^Íaren
er in d.ie tijd. vccl nincLer vogelaars d.an tegenr,roordLig en hct
aantal mogcli jke brocd.:rlartscn claarentcgen g'roter! Ie wcrkcli jlce
achteruitgang van hct a:.ntaI broe dparen i_n de I(enpen is ct_us tno-
gelijk veel grofer dan cle ci-jfers in il"e tabel suggerercno
Ook lanclelijk is ecn s-i;erke achtcruítgang gekonstateerd d.e laat-
ste d.ecennia. 1l1s oorzakcn hiervoor noemt Bra,lksma: vcrclwijncn
of achtcruitgang van broccibiotor:cn, rekrcatie/versóoring, af-
schot, l.raterverontreiniging,
Van d.e 5 à 6 vaste brocd-gcbicd.en in c1e Iíci,r.ocn tot 1!66 wordcn er
nog maar 2 cloor het tlou"d-aapje bezocirt. l)e Flaes (land.gocd cle Ut-
recht), he-l Beuvcn (Strabrcchtse Hcicle) , he-i; Soerenclornlcs Goor en
de BergcÍ jkse Visvi jvcrs lvorcicn 4.1 l.r.I.tg-e ti jc1 nict mccr jaarli jl&s
hezocht d.oor ',Ior:d.aapjcso ïn d-czc gcbicden zal de achteruitgang
van hc-b broedbiotoop gecn rol van beickenis spelen, zod.at m,io
de faktor verstoring hier van bolang zal zijn, Afschot en rnra-ber-
verontreiniging zíjn waarschijnlijk van mincler belang, tcmeer d.aar
het bcschcrmclc gebicd-en zi jn.
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De 1;cgcvcns ]ricrover ztjn scha,:rs en dccls wcllicht misleid,end.
claar c1e naarncr,iingen (op ódn na) uogolíjlk op broeclvogels of
-gevallon betrekking hcbbcn" I{icronder allc waarncrningcn d-ie
mi j bekencr- zi jn (br-ritcn cl"c rrofÍ'ici-ölcilbrocilgevallen) :

- 2O-O5-71 1 mannct jc iïali:ie (H , f,tirf ing)
- 24-05-74 i mai:netje Pastoorsncijer Bcrgeijk (T.Heijnen)
- nei t75 1 cr'ro Groot iïaplicven (.l.Spruit)
- 17-OB-76 I c];" onvollro Va1l<cnsreard.sc Visvijvcrs (?.\,oorn)
- 03-OB*77 1el(6 onvol';o boslracirtcrj-j IIa,rcrt (id.Bakernans)
- eincl aprj]_ 1979 1 e:^" Bergci jlcse Visvi jvers (t/,l{l jnen) 

"

De waarneraing van 03-08-77 cloor iiarco Bakernans verd.icnt ccn a.,.larb
te vermeld.ing, Hij zag Cte d.ag zowel rs ochtencls als rs màdd.ags
ecn onvolrràss€ll lioudaapje crgcns in hct natuurgebiccl de Goorloop
(gor" Hanert 3: 31ac1e1) , miclc1en in ccn groot bosgebiecl-" Op beide
tijclstior:en vloog hct cl-ier op uit een plasjc me'b rrat oitrus in
een oud karrespoor! Dit is des tc nerkwaard.lger d,a,ar er bchalve
bos in d-c orngcving ook rrciland-cn ret sl-otcn en ecn moerassig strikje
veen liggen"
lit verschijnsel, clat jongc vcgcls hct op ci-c c'loortrek :n.{e* zo
nar-lïI nenen net hun plckjcs, treffen we trouwens ook bij velc an-
d-ere vogel-soorten aan"
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