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Evenals vorig jaar werd ook in dit ja.-,r d.e l(enipen lrrij intensief o.c
ltTach*zwaluwen onc-Lerzoci:t. In tcgenstelling echter tot 1ll8 i.s clit jaar
hct LecndcrJros bij Valkcnswaard--nici; in dJ invcnatrisatrc opgenomen
'daar betreffencl gcbiecl ci;cnlijk buitcn dc lier,r,rcn valt cn niàt vol1ed,ig
geteld" is" Een terrein moe-b tenminste ! riaal bezocht zijn on een red.e-
1ij1< inzicht in c1e 'populatie te verkrijgeno De zang*int,ensíteit i-s na-
melijk van diverse faktoren afh.ani;clijk (o"r.'wcer, tijd.stip, broecl-
d"ichtheid e"d") en d.eze kunnen zeld.en op 6én avoncl word-en gekonbineerd,
Ook late doortrek kan een rol spclcno

B_rq1qqp,

Iit varieert in c1e liempen rlaar erg r,reinig" j^lel kunnen een drietal type
ond.erscheiden worden: 1 , nroge heide met r^rat opslag.

2 . l(a.,1s1a6cn.
3" Stroken kaalslag afgcwisselcl met stroken boonp

aanplant,
Ad. 1s (Struatureel verschilt cLit natuurli jk weinig van ka:-,lsIagen)

Ie populatiedrichtheiC is op c1c hciclc bcC-uiilend. lager dan o:2 de
kaalslagen" [rijwclalle broed,rraren zoeken hier plaatsjes tegen
c1c bosrand- op. Bomen zijn belangrijk als zangr:ost, Komt er ech-
ter teveel opslag dan blijkt d-e lTachtznalu'w te vercl-wijnen.

Ad' 2c Vooral de iets ouclere kaalslagen net wat opslag r.iord,en geprefe-
recrd. h1s he-t gcbiecl gehé61 d-icirtgroeit met i:ijpestrootje, wií-
bol of andere vegetatie li-jkt dj-i; van nadl-elige Ínvloed. te ztjn.
lTa een clergeli jhe biotoopveranclcring zi jn neÀc1i jk c1c broedpàrert
van d.e Reuselse ï{oeren en de I{oevenheid.e(Reusel) ait jaar '
wcg.3eb1even,

Ad." 3: Iii soort tcrrei-n biecl-b va.al< cen bclangrijk voord-eclc het bli jÍt
lange tijcl a1s brocdola.ats bruíkbaar omilat dc.,,stroken aanplant
van verschil-1-end-e leeftijd_ zijn en dus I'om en omo'geka:,rt worclen!
0p d.1e rtijze verclwi jnen en verschijnen tcllccns T/reer opnieuw ::- .

stukhcn iclc.ril'biotoop"
l'T ll n.'^-; ttnn^ -.,-1 1 ^- -.,Jr'ro uvcrigens zu]lcn hie orils honencl jaar (1980) wat mcer gaan toe,

Icg-,.-en op c1c biotoo,lkeuze,

Verkecrssterfte 
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Opmerke lijk is d-at jaarlijks verschillendc llachtzi^raluwen hei slacht-
offer word-en van het vcrliecro Zo lrcrcLen in onze onEevin5l alleen aI de
volgencle vondsten ged_aane

- 27-OB-75 1 ex" IlaneLcndijk te lteusel"
1976 1 cx. "idaranathatr te nuizcl"

- aug"1)"1'( 'ï e:1" Domnelcn"
- sept, tl8 1 e:c. rrt[araàathat, te Duize 1"
- sept" tJ! 3 ex:c, tussen nr,Írel en Vesseilo

Iit vcrschijnsel Ís mogclijk a1s volgt verklaarbaar; Bij warn wecr
worden asfaltwegen sterk verhit" Als het rs nachts }coeler r"rord.t trekt
deze warmtebron vei:1 ínseieten aan, .len llachtzwaluw lcan ía zo?n geval C.e
ge"l'roonte aannemen on ecn 6leraalCcc1ijke prooi op het wegclek te bernachtigen,
-lJoor he1; sterke licht vam autr:koplampen word.t hij verblind- en b1íjft '.i,"
zit-benrraet vaak fatale aflocpn
Typisch zijn c1e vond.sten tussen nuizel en Vesseia claar l:.ier geen broed=
bio*oop aanwezig is. Ook gczien de late d.ata moct hier we1 sprake zljn
van doortrelcl<ers.
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Ond"anks hct feit iiat je lriachtzwaluwen (en ook uilen) I'spektakulaire"
soorten kr.mt noeraen, blijk-b echter d.at er binnen onze werkgroep r'rciníg
belangstelling bestaat voor nachtelijie vogclen, Het "lceuwendeclit vaï1
d"e gegevens lrerd. clit jaar naueli jli verzailelcl cLoor slcchts vicr peï-sonm
Ton Hei-jnen, Gci,rt Sanclers en beicle ond"crlaetckenilen" I{opelijl: lcun.ren
wij volgend.e jaren op ilecï r,rcd.elterking en Ctus eclj nog volldeiger in-
ventarisatie rckenen,
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