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De kemphaan is als breedvogel (met uitzondering van'eén
plaats) geheel uit de Kempen verduienen, en gezien de enorme
achteruÍtgang eldersr mag ulorden gesteld, dat deze ze:.dza-
me u:eidevogel in de toekomst ook als doortrekker geen nor-
male verschijninq za7 blijv€r'lr
[Iet deze stelling op de voorgrond, be ik overgegaan tot het
samensteLlen van dit artikel, met als doe1, naast het om*
schrijven van het voorkomen van deze soort in de Kempen,
diens kritieke situatie extra te aecent,ueren.
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De achteruitgang van de Kemphaan (in [lidden-Nederland bijv.
met 5D% sinds 1945i) is zoai-s uit de volgende punLen zal
blijken aan meerCere oarzaken te r,iijten:

1. Sne1le vermindering van de
r:ppervlakte geschikt broed-
biotoop.

2, 0ntuatcring van graslanden.
3. Sterk vervroegde hooioogst.
4. Hoogspanningsdraden rn vBr-

keer.
5. f,acht op doortrekkende vogels

in zuidclijke landen.
Ad. l: De vochtigc bl-ocmrijkc hooilandcn, die door de Kemp-
ffiË.-Ëterk geprel:re=rrJ uorcicn en vroeger nog goed verte-
genuoordigd Llar-r , naimEn aIl ere crot stcrk af door de ont-
r,ratcring (punl 1 àtaat dus dirckt in vcrband mct punt 2),
0ok de verkavcling hcefl hir:rbij een grote rpl qespceld:
er ontstond e=n nieuu soori stereotyp l-andschap, uaarin al
qeen sprake rir a:r uas vanirb.l-ocmrijke ueidenr?, of ridrassige
hooíl-anCclii .
Kortom, dc ainarn:r van het geschiktc broedbiotoop kan gezien
uorden als het g-vclq vcn de verregaande intensivering van
het Lucidebedrijf. ( zie cok A.J.Beintema, irDe Lepelaarir
nro 6I).
Hoeuel vooral corzaak 1 in de Kempen in belangrijke mate
heeft bijqedrag.-tat h:t vcrdu.rijn-n van de Kemphaam, gaat
bovenstaande in deze streek echter niet op" Hier bestond
het broedgebied il.1. uitsluj-tend uit nat heideterrcin, dai
in de loo= dcr tijden ontgonnen uerdt. fnkele droge heide-
gebieden begrocid met berk en vliegdcn bleven als r4stant,
over. Het biotoop onderging een te grote vcranderi-ng voor
deze toch aI za qevoelige soort!

Ad. 2z De diepe ontu.iatering kan al-s bela.ngrijkste ingreep
Ëtr*ffi huidige moCernisering in het boerenbcdrijf beschouud
uJorden, Uit een onderzoek van het R. I.N. is gebleken dat
vriju-rel cveral geldt, dat dc Kcmphaanr €venals andere uei-
devogels hun hoogste dichtheid als broedvogel hobbcn in die
gcbieden, u;aar het Lraterpeil slechts enkclc decimeters ondet
het maaj-ve1d licht" Na onLuatering vindt een duidelijke
achteruitgang p1 aats ( n cÍntema l9?9 ) .



Ad.3t Door uitgcbreidc mechanisatÍe en het in gebruik nemen

-

van -kunstmest kuam er e en vervroeging van de maai.ti jd.
Dat dit vooral vcor de Kcmphaanerg nadelige gevolgen heeft,
Iiqt in het fcit dat dcze soort erq laat tot broeden komt.
(cind april tot in juJ.i: Verheyen).

Ad. 4z 0nder 5r 5 km. hoogspanningsleiding tussen Rottum en
ffiEerqaast (f r. ) u.rerdcn in 2 ja.r ti jd 13 Kcmphancn aange-
troflfcn ( .tn Jong 1976 Vogeljaar 2423). ïoch zijn beide oor-
zakenr genoemd onder punt 4 naar alle r,Jaarschijnlijkheid
niet van doorslaqqevende invloed.

Ad.5: De inmiddels afgeschaftc vocrjaarsjecht op Kemphanen
ïTi-ffiemaEken bijvoorbeeld, bleck eon stcrk ongunstig effcct
op het aantal doortrekkende cX. te hebben in Nedcrland.
( Rttcyn cs.1971)

Volgens Baintema kan man vccrspellen dat ure binnen 10 jaar
de Kemphaan uitsluitcnd noq als bioedvogel in reservaten
kunnen aanlreffcn. Een z-"2í beireurcnsuàardig vooruiLztcht!!
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Natte bloemrijke ueilanden, vochtig= heide en
toendra en struikLoenCra, natta duinpanficnr (

Biotoop tijdens de doorlrek.

Idem als bíoedbictccp, drcl::k in het kustgebied, acn de
stroommondingen, op de pcl::rnc=rcssen, aan spuidokken,
pp de slikrijkc bodcnr van erg-irten visvijvGrsr op blank
gelopen L,.rcil-anden cn natuurlrjkr uril-anden Bn slibbanksn
langs Lratcrlcpcn (UcrhJyEn l-:- !a),

HtT UOORKOTVIIN VAN Dt KII'lPIAAii ALS BROIDVOG[1.

ïj r-!.t-rysq,-

De Kemphaan komt a1s broedv'*g=i v.rr in N.U.-Frankri jk
vanaf Les Landes, Belqi'é, Nnderland, Dcnemarkcn, N-Duitsland,
N.-Polcn, 0ost-[urcpa venaf 5C gro N.B. tot C.A. 47 gr. N.8.,
Hongari je, ScandinaviË (uitgcz.nderd iliddcn Zr,.reden), N-Fin-
land, N-RusIand cn N-Siberiï. ( Sfuytcrs)
(AviF. v. Ned.: i?Vrij talrijkc breedvogel'o (ZSO0-f0.000 paren)
Avif . v. llidden-Ncd.: irVri j schaarsc broedvoqelft (:=O-+OO
paren) )-

vccngebi eder,
Verheycn 1948)
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uaarschijnlijk kunnen nog artijd incidentel e broedqevallen
r,;ordan veruacht cp de laagqelegcn heide-terreinen ín de Kem-
per-rr cchter zíet de huidi_oc situatic er nie t hoopge vend uiL i

.?g!flryqí_!a[l !
(gebasGerd op gegevens uit het archief van u,u.G.irdc Kempenr)

D.o-or_t_rck_ -g! fl*enrl r gi c .

uit het grote aantal. uaarnemingen valt af te leidcn, dat dc
{orpfaan jaar}Íjks in heL voor- en najaar aen regelmatigdoortrekkcnda srort is. Daar de aant"I=qrootte róundeli;:kssterk L/erschitt ( z!e grafick 3) kan vonr het bcpalen vande doortrck hcl beste grafiek 2 goraadpleegd uorden, Dezegecft het aantal uaargenomen. groèpj*s per Éalvc rnaand aan,zodat gecn afuijkcnci resultaLi:n bcÈaalci uorden, veroorzaaktdoor incidcnte:l uaargemomcn grote kluchtcn.
Het blijkt dat,reeds begin maart de eerste exx. in de Kem-pen arriveren (==rste uaarneming: 0z-03-r77, a-"xx. -Knryen-
hurk, Iiddelbeer-st L: peeters) . Éet aantar róopt d;à"no vrijsnel op en bereri<t eind april een ki-imax. Tot in de eerstehel-ft van mei bl-ijft doortrek piaals vinden, daarnÀ [unn"ntot iuni ncg ?xx. "anueziq zijn, die uaars"Éi3nlijk ur= over-zomeraars gezi=n ragen uordeno Begin juri kor.ni de trek LJeerop gang en nf efn hcoqLepunt in de eerste helft van auqus-lus, kunn:n r: vcg:ls tot in november in stcsds goringeraantal ce l(=i:i="^!iijvcn passerEn" (loatstc uaarrieming:
?7-rl*177, c.i.. zl cxx. Beuven, someren, F.Ncyts * i,ffàyn"n)De avif .Un: L1.rn i'::rrrr-Brabant ve rmcl dt óok nob dric ,oo"-
ncmingGn uit l:c:-b:r. In het voorjaar vindt ào tpek overq"n korter tij:.!e:t=k, en rJus ook massai-er plaats, zo uer-den vanaf haif :ari.t- tot in mei in Lgr6 bij de xóyónÀurk50-75 exx. --ir!etrrífcn.
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Uit de titeratuur is uel bekend dat
eerder doorlrekken als vrouutjes!
ugqgJ]gqrc-!-u- te q-I-tj-*S ebi qtol]-].!- de K emp en i n het ui nt erkuarti er
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De gebieden in de Kempen die van belanq zíjn voor de dor:rtrek
van de Kemphaen zijn: FLres en Goorven (Loqe pTierde). Land-schotse hcídn (ttr-?d.1be crs), !tr:brcchtsc heide (Somórun,
Heeze, Geldrop), Grote hcictc (Achelse Ktuis). Loozcrheidó
( Budc]ldolql ein ) en vi svi jucrs ( Vaf tensu..,rrd) .Hieruit blijkt urÈLËrom dc voorkeur van de Kemphaan Ín onzestreek voor heid.venncn met gcringer lage vegetatie.
Het uinterkuartier is qcvBstiqd in Noord-IndiË'j evenals in ge-heel Afrika. Bovendien komt in Zuid-y ail bij qót-nqcnheid ookin Ucst-[uropa overuintering voor.ren de t<uàt: -

L cx Pceters
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Kcmphaan vcrvolg"
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Aantal !ïaargenomen exernplaren in cle jaren 1957 t/n 1978,
verspreid- over d"e maanden.
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Literaluur:
Irvc f.J.H. L/-n cS. i95]. Avifeun:r v:n i!rcri-,1-Er:bcnt.
Van GoICU,, _;: :T..
Al1cyn [J.f. cs. l-t1L. Avifl:una v:n í'lidd:n-frredcrland.
Van Gorcum !ss=n.
Bcintcmt ,i.J.r il: Lepalairi? rlr. 61 .
\/erheyen R., D= !'lcrvcgels van BelgiË
[]akatsch, Thi;r;s hanclbock voor allc Iurop.se vogels.
Sluyters, Prisma vagriboek.


