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VOORf iO0RI)

Dit rapport geeft cie resultaten weer van vogelinventarisaties in een
drietal gebieden: Broekeling, iierdgang en Spreeuwelsche Heide.
.Deze inventarisaties, uitgevoerd cioor Vogelwerkgroep De Kernpen, zijn
verricht naar aernl-eiding van de in voorbereiding zijncie Ruilverkave-

}i-ng )e Hiiver. Van de drie genoemde gebieden Iigt alleen de Spreeuwel-
sche ileide binnen de grens van h"et verkavelingsgebied. De overige twee
Iiggen aran de rand ervan, maar kunnen nadelige invloeden ondergaan als
gevoI5l van een verkaveling.
Oorspi:onkelijk is de verslaggevinE van de cirie gebiederi afzonderlijk
;4eschreven, maar in clit rapnort zí1n ze bi-jeen gevoegd. Het gevolg er-
van is, dat de drie gebiedsbeschri;vingen niet SeneeJ- op elkaar zi-jn
afi;estemd, mAar een voordeel is, ciat ze afzonoerlijk gelezen kunnen
lro rd en.

Dank gaat uit aan allen, die hebcen neesehrerrt aan cie inventarisaties
en di-egenen, die allerl-ei Iosse informatie rebben verschaft.

Torr i{ei.jnen
Jan Sluytersweg 26
5545 JD Eindhoven
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BRO].]DVOGFILS VAN BROTIK}ILING

A
-l-

Inlt:id-ing

Do Broekeli-ng, geiegen in d-e gemeente Hirvarenbeek, is een tameli jk
,ioisoleerd- '1c1egen 

gebied aan d.e ranri- van het Ruilverkavelingsgebied..
Iie-b is een cua vegetatie zeer rijk geschakeerd gebied- wat zich gee+-
sniege 1t in ,1e b:'oed.vogel-fauna, zoals uit d-it rapnort zal b1 i jken.
iil e'l naríte ae hoge vcchtrgheidsgraad. sneel-t hierbi j een uiterst belang-
ri.ike rroi.

i ','^"' '

--'.-'i. ci bioe cvoge!-s gcinventa.riseerde ter::ein is weerp:egeven in figu_r:r''t. l.-. toraic oncervlakte oed"raa4*, 55 ]ha.
!.i. u-rir' 2: qeeft een overzicht van d-e belangrijkste land-schanstyoen.
Hci materiaal over o-e brcled,rogels ís, naast enkele incid.entele waar-
ncr,-'1-rlqen, g;cbaseerd. op kwantitatieve tellingen in vier jaren, name-Liik 197'1 , 1973, 1)l) en 1981.

k;:.dcr ví:i.n een inventarisatie van Goro en Roverl met enkele ranctgebie-
i-en. Da.artöe werd ieder gebied. tenminste zes keer onclerzocht.
fir 'l '),J1 wer'ó door l-r:ij.en van Vogelvrerk6lroep De Kemr:en helaas maar oD
i-ríe d.agr:n,qete1d.:

,1 8.J.4: 6.AC-9.3O uur =
19.05 ; 21.OO-23.00 uur =
11: .O6: r s avonds =

3.30 uur (f. Hei3nen, H. Cornelissen)
2.OO uur (T. Hei3nen, J. v.d.. I{ind.en)
2.OO uur (W. lr,d.. Voort)

7.30 uur
0n a,llc d-aqen was het uitstekend weer, maar d.e inventarisatieinten-
siteit is met Br2 minutenfha zeer gering. Dit betekent, d.at in veelgova,ij-en ae vermeld,e minima ver onder de werkelijk aanwezige aantar-len zullen liggen. Toch word.en d-e resultaten van 1981 vermàtd., omdatin een aantal gevallen b1ijkt d.at er opvallend.e aantalswijzigíngen
zi jn oo.getreden met voorgaenöe jaren (d . w. z. toenames, omd.at a.Ileen:iié zeker zijn).

l:i; -ria

Bij ile tellingen Ln 1)ll 1fs1
De^ar'r a^angehoud.enl tenminste
runstige *ijd" word.t verstaan

1)l) ís a1s criterÍum van een ,rbroed.-
66n 

-zangpost in d.e gunstige tiJdg ond.er
d.e tijd", d"at aangenomen ma6 word.en d.at
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Begrenzing van de Broekeling (d.ikke lija). Fragment topogr.
kaart 50 H, schaal 'l I 10.OOO.

De grens van iret rrrÍlverkavelingsgebied. r'Ie Iiilver" is met .en
st ipnel 1i jn aangegeven.

I'i.,1uur 1.
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v::iiwr-'1 aile l.Iaargenomen zan6lposten ter plaatse op broedvogels betrek-
ki,n.'': hebbcn. Toch kunnen hierdoor fouten gemaakt word.en.
ïn '1 !J1 is ce volgend.e proced.ure gevolgd.: aIs een vaste zangoost won-
i.en bcschouwci díe zangnosten die in mei enf of juni zijn vastgesteld-.
{l.s nogeli jke vaste zangpost worder beschouwd. d.e zangposten d.ie uit-
sl-ur-teni. in aoz'il- r,rerd-en geconstateerd. Toch za1 bij d-iverse soorten
1?ri-enonen nosen r.rord"en d.at ook aoril-waarnemingen vermoed.eli jk op
vasïe zansrosten betrekking hebben. Bij d.e soortbeschriJvingen is d-it
s ,ï e í:'is aL s zod.anig: aangegeven.

ii ocribe scl:: ..vi::Sen

Br- ie:e:.: sot:-- '','orl; xort aangegeven hoeveeL rangposten of broed-
Dar'e:i :-:. ia :e ::-','erse jaren zijn vastgesteld. Soms word.t een korte
o:ne :.-:i::-- :?:,,r-'i1 over opvallende aantallen of aantalsverschiLlen
tuss:r 1= ':re:- e:: o'Íer inventarisatieprob1€men.
ï::r scc:;-:esc::-;:"'i11gen zijn vergezeld. van vier kaartjes, van links
11'-.. r!::::s ::s:. 'e1l , 1978, 1)l) en 1981. Op de kaart jes van 1!81-lr:i- :--:: r.:,::e:: e:: coen rond"jes aang d.e gesloten rond.Jes betreffen
zi.r'-'*r:'r':rl :.;. r:: tenminste bi j d.e mei- of Jrrni-te1ling werd.en vast-
:e - .=):-, :e ::t:-- :c::.i-;e-= betreffen zangposten e.d_. d.ie uitsluitend. in
-r'-- r':::.e-- .-:: rr:3tateerd.. Globaar gesnroken kan ged.acht word.en aan

].:::. :.;.a::::-: _:.:.;::e broed.vo5Selsrr en t,mogeli jke broed.vogelsrr. In
àe :-. <s: -3 rl: :n:e rscheid als volgt aangegevens 18+13 = 1B ',waa:l-sr.--:-:--:-.:=' =:- ' I "mogelijke broedterrltoriail.
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ngd-aars, Tachybaptus ruficollis (geen kaart)

On de plassen tn lJll en 1)lB 2, 1979 1, 1980 1-2 en 1)81 2 paren.
Ook in d"e zestiger jaren broed-d.e d.e Dod.aars hÍer.

(19-o-qr1d.e _{u1i[, Podiceps nigricollls (geen kaart)

Op 4 september 19EO 1 ad.ult en 2 onvolwassen vogels. Volgens d-e opzichter
verbLeven hier het gehele broed.seizoen twee fuutjes met rropvallend. geei
bij de kop, d.ie geen gewone Futen warenrr, zod.at ter plaatee broed.err ni.i
uit,ie sloten is.

i{i.lrie itrencl , Anas platyrhynchos

Ín 1977 3, 1978 6, 1979 8 en 1981 4 pareno

IgjSlleli§, Anas crecoa (geen kaart)

7n 1977&ír 1978 1-2r 1979 o-1 en 1!81 1-2 paren. De zekere paren berusren
oD waaï'neming;en van alarmerende wijfjes (lgll en 1978) of een vrou#cje
Lnet pulli {1981), terwijl d.e mogelijke paren berur:ten op waarnemingen van.en tweede vi- jf je of van twee mannet jes in d.e broed.tijd..

i

i. o:.

... ".,i:to:



Bu:-zerd 1970, Boonrvalk 1!l! TorenvaLk 1970

Buizerd., Buteo buteo

Ín 1)l{ broed.d.e een oaartje in het zuicelijke d.eeI van de Broekellng.

Boomvalk, FaIco

\n 1)ll broedd-e
gr:bied.

Torenvalk, FaIco

In 1979 broed.de

subbuteo

mogelijk een paar langs d.e rand van het inventarisatÍe-

tinnunculus

een paar in het noord.elijke d.oe1 van het gebÍed..

en '1!81 '1+2 roepend.e hanen. Aangezien één
hennen copuleerd. (haremstructuur), zal ina*,
liggen.
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lrla'Lj=rTa1 , HaIlus acluat icus (geen kaart )

Op'1 i;'mei i)6J werd een ?oepend. exempla.ar gehoord., zod.at broed.en nlet
rritE;eslo'ben mag worrlen geacht. ïn de jaren 1977-191)1 werd.en geen Wate::-.
ra-!"'l.en Ín de broedti jd gehoord..

E !-9,19S.9, Gallinula chloroous

In 1977 j, i978 7r 1979 6 en 1!81 2+ttà: roepposten; aangezien de aoril-
rrraarnemingen in 1!81 vermoedeLi jk a1le op broedvogels betrekking hebben,
kan een aantal van 6 roepoosten aangehcud-en r.rord.en. Het aantal is met
uitersten van 5 en 7 (gemid-ieId- 6) roepposten zeer constant.

lieerkoet, Frrlica

7n '\Q"ll 2, 1978 '

vasti,;e st e l-d.

at ra

2, 1979 4 en 1pB1 1+1 paren. Ook in 1!80 werd.en 1+1

.. _.... .jlj.. J- : i
...- .:-r. .; .. I .Í

' 'i::.i'ó- t
l'q:

'.n.... 
..i.'.gr...'.:.;' js' i ..j........-..!....
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l!<.riiLrnio, Ílcol.on,'rx rurticola (geen ka.art)

De cnige mclding komt van 1963t 1 paar.

Ilolenduifl Columba oenas

Ín 1)ll 1, 1978 2t 1979 2 en 1981 0 zangposten.

l:ïoutduifl Columba palumbus

1-n 1t)7-l , 19-(8 en 1)19 ! en 1)81 X+1 zangposten. Het geringe aantal in
1'1i),1 is vermoedelijk een ond_erteIling.
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Turkse Tortel: X

'Iortei{uif, Strept opelia turtur

2 en 1)81 O zangposten. De soort is in 1981 wei-In 1c_)l'1 4, 197E 2, 1g7g
haa:l. zelcer .gemist.

'Í qfjsql_94§1.1 St rept opelia d.ecaoct o

r ^Éaït', 1)q'l ( en '197U rrerd- een zangpost vastgesteld. bij d,e boerd-erij aan d.e

zr-ri1ra,nd van het telgebied. (ju:-st buiten d.e omgrenzing).

7n,'l,.naL'

In 1) {7

Cr:cu1us canorus (geen kaart)

1, 1cS7B 2, 19i9 1 en 1!81 2 territoria,

iizinsuil, Asio otus

A1'r.een in 1)ll en 1tB1 werd- broed.en, aan d.e hand- van bed-elenc.e jor;::..
vir.ir 'lelicons één oaar vastgesteld..

l



;1t,t:Li:'r C, Íi',,trr Cl , .ilr;;Ot;ttnUf':

{)o i::5 maarï 1}6'l werd een

-g-

mart ius (r,,en kaart )

bewooncl nest gevonden.

G::ot tr Specht l I Groene Specht: X

::Igjj:_!.g.nt e S pe cht , Dend.rocopus ma j or

)tn 1,11'l ';, 197ti 3 , 1,)79 Z en 1)81 1 territoriur,r/a.

l.r:or'irc_ !i r:e cht , Picrrs virid.is

"r 1^ n r:L ''i :r7l r.rerd een territorium geconstaieerd..

-::-..:,::* 1"t{.= _l-!.g"h!., Dend.rocopus minor ( geen kaart )

i-tr: .l'1 cn 1l juni 1,?lE werd. een exemD-Laar gezien, maar hoewel er gere-
geij .i-:lii'.ventariseerd is, werd. niets naaers waargenomen. Toch moet een-nr:oeri,qltrl'a1 nict geheel uitgesloten ;.rcrd.en, d.aar Kleine Bonte Spechten
§oiaÍi uoer zwi jgzaam kunnen zijn.

.j X :J'
w.. ..rr

,:-,i.' I
'' '":j

irii bt<r (rvi,rcstaart: O He€;gemus! X
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rrl it'i;" liwikstrr,irr:{, !i otaci't.,Ln. a.. a.1ba.

In 1t)'7'l \t 19'li) 1 (a.an ri.e rand") en 1979 2 (waanran 1 aan c1e rand") DÉrren.
ïrr'1 'tli-i r,rerif r:ie sool:t niet vastgestelrl.

iici:l.cmus, Pnrnel--l-a mod"ula.ris

"in "t)'l'l 4 en 1978 3 zangposten. 7n 1)l) en 1!81 ontbrak d.e soor!, hetgeen
vrecnd. is.

-Ul_t 
..*pgïfiJg, T rosl od.yt us t rog 1 od;y.t us

l'it i') i'l 1'l r 19ltJ 13, 19"19 6 en 1!3'1 6+à zangoosten. iIe-u aantal in 19cJ1
is:í.r.Íl oD *r'nirrii:Lrte 1zi. gestt:1d. r,rord.cn. Duicielij< zichtbaar is ce invloeci
vi,.iI i1(r\ rtrr:né,;e vrintr:r 197i3/ 1979t mlr.ar ook blij}ct uit o.e telling van
1() j'1 , r1a-L de r:oorb zich snr:l- kan he:rstellen.

Rood-bor:st je

'..Ö' !i '
.1.'rj' I.Iï

;. .1"'1';! i,,,,.jrrti
..'o .."" ,'

';;t,r'a 
.?::i'-

... 'j.ii:.,

r l. ;

I ' ji..:'r......,
i. . oi';
.o:'? !.' ':.. ..-:

.. j.. .- :.'..:.'..

'".' o' i'i. .a .:r'o
.''".;,"...'l-"' tl','' 

.''....... 
i.'
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rioori.horst je, r ilrithacus rubecuia

t"n 1.)'1'l 14r 1978 9t 1979 8 en 1!81 2\+2 zangposten. Zeer opmerkelijk is
ir::t hoËe aantal in i981, aaar aangezien d"e zangperiode zeer kort is,
moer{; r,en on,:J-ertel,Ling in rl"e voorgaalld.e jaren nlet word,en uitgesloten.

§*SLy§3Ë1 Luscinia megarhynchos (geen kaart)

I.n 19'11 '1 za.ngpost en 1978 2 zangposten. ïrL 19-19 en 1)81 afwezig.

!it:$.rl,q§1-1 Cyanosyivia svecica ( geen kaart )

§e o:^,ige ltaarneming d.ateert van 14 mei 1977, 1 zangpost. Àangezien de
sr:ort ve::rl-er niet gehoord is, moet aangenomen worci-en d-at hei vermoecte-
1ij-< cen d-oortrekker betrof. Toch is broed.en in het terein geuien het
,reer Eeschikte biotoop zeker af en toe moge]1Jk.

3íg:.$Èr-Bee.Èe1eerL, Phoenicurus phoenicurus

zangpost.

.'ï '.*..
.' r... '-!... '

..' .' . .i .'

.' i:.!. -.: :
,.' i ..: :i.^ -'

i:- .i,..:'.'. .li
'r ' 1.

.r.. ,' . .. '.. l
..j

j1,..." i.

ir 'i1,-,1rj i i''

.. 
l. 

.':

., ....:..r .:

.. r.. .i 
:

".,r' j .... i. ' 
.:..

.J "..,,- ..'.,' 1':.:..i

_i a.

j

liierel-
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jlËfilu Turd.us meru"La

Itl 1<)'l'( {), 1918 10, 19'19'l en 1981 11 zangposten. Aangezien d.e ]vÍere.t een
zei:r lil.sti::. lrz inventarieeren goort is, kan het werkeliJk aantal hoger
l.iqgen"

:1,ang ii jrtt:, f'ur.ti.us phiLomelos

ïr 19't1 ,i, i9'lÍJ 6, 1979 7 (* 1 aan rand.) en 1ltl I zangposten.

Ë1o::*-Lj , Turdus visci','orus

rn 1'l'i'i '1 r 1978 1 en 1)'lp I zangpos'ben. Hoewel in 1981 niet vastgesteld-,
1ci..n r:e socrt rnakkelijk gemist zijn d-aar d.e eerste telling pao half anrÍl
nlaat s vor:rj-.

: "" i1.."



!f .l{!-Iog.el, Hipnolais icterina

t l.''.r:en ryL 1977 en 1973 vcstgestelds 1 za.ngoost.

llulrl--l r-iit..:r I Sylvia borin

Itt "lliT 4t 1978 1, 1979 '1 en 1!81 { zangposten.

iit,,,r.smus, Íiy.lvie communi§

ln 'i()'í7 ? zangposten en 1978 1 zang:?rost. Niet in

17,';.'ni'l;koor Syivia atricanilla

in i,:)l'l 6t 1978 5t 1979 1 en 1!8'ï J+6 zangposten.
j'.l.r:ii;r:r nlet r,re een tijd"eIijke terugral in 1979.
tro:.i;en ín 1)ïJ1 wordt geschat op oa 5.

i979 eyl 1981.

I|venals bij d.e Tuj.n*
Het aantal vaste aan§-

ïulnl'lr,riter! a Spotvogel: Í

Grasmus: X



-14-

f ifl!;gl, Phylloscopus collybita

l.n 19.i ( 6t 1978 B, 1979 5 en 1!81 2+'l zangposten, De ? april-zan6posten
. -\^a!À -in '19u1 betreffen tenminste ged.eelteli jk d.oortrekkers.

1,'it is , Phyl 1 oscopus trochÍI"us

rr' 1971 14; 1973 7, 1979 1l en 1!81 13+1-r zangposten. De aprii-zan€ino$ten
ín i9il1 be*reffen 6;rotend.eels d-oortrekkers: in d.eze periode werd.en zeer
fe-l-le territoriumgevechten tussen d.e mannet ju" ( soms wel 4-5 tegeli jk)
,icz,ien' Het aantal va.ste zangposten in d-at jaar word-t geschat op zC-zJiin icrler geval was de Fitis in 11!81 talrijker d.an in 1977 +/n t§79. -'

.ï..

" C ::'
.' ,i

-' '. : ! -.
i ,',lrtr
.!f i j,'
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Ëgtr1!aan!;=, Regulus regulus

In itil';,1978 3t 1979 3 en 1981 0+5 zangoosten. A1le zangposten Ín apríl
i 9u1 bet ref f en vermoedeli jk broed.vo6le1s t er plaat se.

u tÈr{.ouclha3!Us., Regulus ignicapillus

Ín 1)17 1 zangpost.

Clruuwe Vliegenvanger, Muscicapa striata

4.i-iL,en in 19?ll en 'ltl81 met 1 paar vastgesteLd".

Couclhar,nt je: O Vuureoud.haant je: X
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.§i.:*ftqss f_, Aegithalos caud"atus

ïn 1!'i'1 *f nt 1919 i en lgE1 1+1 Daren, maar in r!81 kan d.e soort onc.erielà

S?t5ql, Pa,rr;s mcntanus

ïn rt'71 ?: 1978 8t 1919 2 en 1!81 1+7 zangposten. Het aantal in 1981 be-
d-::a.ag'r vermced.eliik ca 6. We zien een d.ieptepr:nt ín 1979.

i; i.

.... i. ,, .1

Kr:ifmees



Sirlgggg, Parus cristatus

ïn 1977 3, 19lB 1, 1979 O en 1!81
a,p:ri1 1981 hebben ïía.arschijnlijk

-1'/ -

O+2 zangposten.
op plaatselijke

De twee zangposten in
broedvogels betrekking.

l#*i1:-USSe, Parus ater

In 19'l'! 7 t 1978 ?-, 1979 1 en 1981 O+J
z;rirgponten in anri1- 1981 vermoedeli jk
kin:l hebben.

hier geldt, da; de
broedvogels betrek-

zangposten.0ok
op plaatselijke

Fímpe'i,meeg, Parus caeruleus

7n 1977 i, 1978 7 , 1979 2 en 1981 O+3 zangposten. Voor opmerki.ng over
a.prri 19efi zie bij Zwarte Mees. Wed.erom zien we een d.aling van het aan-
*ai zan5lposten tn 1)l), wellicht'a1s gevolg van d.e voorafgaand.e etrenge
vrint <: r.
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Filïu.:l ma.jor

1t)'/B 10r 1,,)'{9 ) en lp8i 1+\ zangposten. Voodopmelking over
ni*-híj Zurarte Mees. Oojc hier valt d.e daling in 1979 op.

1+1 zangposten. Het is mogelijk, d.at

.f[:rt,Lg-11lËi, Ori.*iirs oriolus (euen raart )

Ïn "t,17.1 en 1$ii1 1 territorium. In 1978 en 1)l) afwezig.

ï Lr,arnr:e ilna.-i . Gi-.rrul-rts glanrlarius (geen kaart )

,:;i iQiii i paar. lrliet ín 1g'{7.In 1lJci, 1g1g

.:.. - ,



iii .krt eI, Fica pica

Àl1een ín 1)19 vastgesteld.: 1 paar.

ti i?-l,t-1_{,1a3i, Corvus corone

In 1!'/o 2 ;rarcn en 1)'öi 1 paar. Niet in 1)ll en 1979.

fp:gqorr, Stu'i:nus vulgaris

it\ '19'l'l l, 19'ltr .t en 1<)"19 3 (+;'
i,cr:z j-Íi, maar nict geteld.

:

.o
. la

*'

ze*ngposten. ïn 1981 ïré1 aan-aan ra.nd. )

ilkst er 1 !lt Zwarte Kraai 1978 7,wa.rtre Kraai i981

...'t'.. i,. .:

j "";i. j,
'"-,j,'
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ï'l-rismus: *

ï:lutrrnu_s, })as,rer donres*icus

ïn 19'{7 3, 1978 2 en 1}'l).{ paren juíst buiten het telgebied aan àe
zuirlr.a.nd. ïn 1981 niet gete1d..

Riqgmgq, Pa.sser rnon*anus

T.n 1977 1 en 1979 1 pàar. r.n 1978 2 paren juist buiten het telgebied enin '1981 afwezig; in het -Le1gebied..

.Y_g:I, Ii;:inriiiia" coelebs

fr-:. r']/7 i,:.i1 1r78 ij, 't9'"lg 1 en 1jí31 'l+6 zangposten. ilet aantal in 1981
i,,crc1't g-csr:hii."l oT: ca 10. ï{e* d_ieptepi.u,rt in 197t) is opvallend..

(lourlv-ink, ï|mrhula pyrrhula

Àl. lr:t;n in 1978 vastgesteldr 'l paar.

ïiirrgtmus: ö

'U rri-k r &
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Ë ,'oert i. iIiS: O

Groenlin€;1 Carduelis chloris

In 197-i en 1)l) 1 zangpost.

Kffr.., Car,;l'r"r.,;.l,is cannabina

In 1979 1 r,airgpost.

Rietgors, irlmberiza schoenicLus

7n 1)"1'l \, 1978 3, 1979 2 en 1981 4+2 zangposten. In 1pB1 gaat het ver-
moed-elijk om 6 paar (voor verspreÍd-ing 1981 zie ond.er).

I{neur *
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s gS,:j:f.g5&1ory-iq::g ljrocke I j,nfi

ïn he-b 55 lru grote gebied- d.e Broekeling werd.en in d"e vier inventari-
saiie jr,rcn tie volgend-e aantallon broed.vogelsoorten vastgesteld.r

197'le 41 19792 3A-39
tg'(';)r 3ii 1)B1t jrl-33

liet rela'bierf 1::.$e aantr,l in 1!81 reflecteert de geringe teliittensi-
teit rn d-iat jaar.
3ij combin,'r.'iiie van iie vier -be-1-ja.ren komen vre aan een totaal van !1
hro.:civo;;elsoorten, hetgeen zeer aanzienli jk is voor een d.ergeli jke
opcer**iakte" Dit is een gevolg van de grote variatie in vegetatie-
opbouw en *structuur per eenheid. van oppelvlalrte met aIs zeer belang-
ri jk e.iernent d-e rrraterhuishouding.
,Door' .'l"ie groie variatíe zj-jn er voor het €;ebied. aIs geheel geen ken-
'ro.i'ien aarr te wiJZerT, maar we1 voor d,e d.iverse vegetatietypen apa*.
Ke:rnerkenci voor cle olassen en zeer natte d.elene met begroeiÍngen van
o.a, Cz-;: -1 en r.;i1gen, bl jvocrbee\d z:-jn Dodaars, I,íintertaling, Wild-e
rIenrl-, Trlat eriroen. Iieerkoet en Rietgors.
in iia: s. oi.; kcnen iiverse soor-ten voor, d-ie regionaaL vrij schaars
zi jn: Dodaar: , r.liriierïalin:, Suizerd, Nachtegaal, Vuurgoud.haant je,
;iir:l-e';ra.a1 en co':i.rink. 3ov.:niien mogelijke of potentiele broed.vogel-
soor''ien a.1s ,{a-terrale Blauv,rborst en Kleine Bonte Specht.

Dich*hed.en in d.e Broekeling

In d-e vier teljaren werd-en èe voS.genàe totale broedvogeld.ichthe{.en
vastges*e1d.l

1977 z 2 r) ierlJtr,ori-e/ha
19782 2fi *errLi,oríafha

19792 2rZ *errít,or:.af ha
1)?-,1t 2r5-3r l territ ofi-af ha

))Ít is g.:r:n opvaileiio- nop;e cichtheic'., rnaar binnen het gebied" tred.en
,:r:lanzi-eniijke veriaties op. De lage dichtheid. in 1)l) is verÍnoe-
d"c'li jic ire'b gevolg van d,e strenge r.rinter van 1978/79.
Àl,r.l'rroorbeeld van enkele soorten die noge d.ichthed.en in het gebied.'blrr.rikcn kan gcnoemrl wordenr hlinierkoninkje 0131 zangpos*enfu,a ín
1')'l'7 , Ror:dborsi je o r 4?-O tQJ zangoost en/ha in '1!81 en Fitis O r3{O ,45
zr.:.ngnostenf h.a ln 1981.
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NIEf_BROEI}VOGEI,S VÀ}I BBOESSLI}ÍO

[,-.--.r :]e niet-br.oedvogels va.n d"e

<:ni. Onderstaand.e waarnemingen
-u -':nta,1 onge::ichte bezoeken. Uit
,lr,-L is rluidelijk, d.a"t geregeld"e,
zijn om een beeld- van de functie
voge 1-s te kri jgen.

l,nlcr., 1e niet-broealvog* I u

Broekeling is helaas zeer weinig be-
zijn gebaseerd. op sleohts een viJf-
diverse maand-en ontbreken gegevens.
systematische tellingen nood.zakeli jk
van Broekeling voor de niet-broe&

lJod.a.ars: in het voor jaar verbl j.Jven geregeld. meer Dod.aarzen, dan er
ter plaatse'b::oeden, zoals 13 april 1978 5 er en 1O en 1l april
19'ltJ eveneens ! ex.

í)eoorde Frrut: oo { september 1!Bo wcrden 1 adulte en 2 onvolwassen
uogels gezien. Het is echter niet geheel uitgesloten, d.at ter
claatse hier een paartje heeft gebroed. (zle hoofd"stuk 5.1.1).

!'Iintertaling: het maxÍmum gemeld.e aantal betreft 6 ex op 13 april
1979; het gobied- bied.t echter een id-eaaI schuil- en voed.selgebied.
voor ldintertalingen, zod,al, het niet uitgesloten is, dat 6;eregeld.
i.irotere aantallen verbli jven.

;,Ji1de llend.: twee waarnemingen, nameli-jk van 63 ex op 10 aug,rrstus 1!lB
en 45O ex op 6 september 1!BO, d,oen vermoeden d.at het gebied. in
het n::.jaar Ëen belangri jk pleistergebied, voor }Iild.e Eend.en is.

r-llobr:cndr-: on 10 april 1979 '? exemplaren.

TaÍ'erl,eenclt ap 24 maart 1!80 waren 2 paart jes aanwezig.
Kuif.eird-: op 10 ap-rii 1972 l paartje, Zt, maa"rt 1980 l paartje, iB

anr.il lq81 ) ö6 en 3 99 en 1! augustus 1p81 1 9.
:{:ivik: oo 1} augrstus 1pB1 werd. een geplukte Torenvalk (ö) gevond.en,

hetgeen mogelijk het werk van een Havik is.
- ::r'','rer: geregeld. waargenomen in het lvlnterhalfjaarg oo 10 aprll,979 2 ??.

l'^::-ii: vrordt het gehele jaar ï^raargenomen, meestal 1 of 2 ex, soms:--l eï met een maxirnum van ) ex op 1O april 1979.
"-'--'-':: Íirrefse r,vaarnemin5;en in voor- en nazomer.

-.-.'-:-_ :: ret gehele jaar geregeLd aanwezig in het gebied..
':. _ I ::.;:.e ,/,raarneminp:en in d.e tretrbi jd_, nameliJk ! april 1966 en: :,:; c-:"t 1978t telkens 1 exemplaar.
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!ier;r.ko<rt; d-e meeste waarnemingen betreffen zeet kïei-ne aantaiien en
hr.rbr'-ren vermoerleli jk on plaatseli jke broedvogels betrekking. De
,rlootste a,a.ntallen betreffen 10 ex op 1O april 1)l) en ca 20 ex
oï: 6 sent ember r 1 9il0 "

llit5latje: 1] augustus 1980 l exemplaar.

l(okrneeuw: op 19 mei 1!81 2 exemplaren.

ïJsvogell op 2 septernber 1978 1ex; volgens een med"edeling rrerd. enkeie
r,.reken lr;ter ook nog een exemplaar gezien.

Zvrarie Spc:ch-b 3 op 5 f ebruari 1977 1 exemplaar.

Klr:ine Bo:rte Snechi: op 1''l en 17 juni 1978 l exemplaar; zie echter
ook hoofd stuk 5. i . 1 .

Blauwborst: op 14 mei 1!lJ rerd
doortrekker betrof. Zie ook

Goudvj.nkf op 5 februarL 1977 1

een zingend. ö gehoord., hetgeen een
hoofdstuk 5.1.1.

€xr 11 april 1979 2 exemplaren.

l{aast d.eze, rneestal trat mind.er algemene soorten, werden ook nog vele
al,Temene soorten gezien"
iict bli jlct, zelfs op basis van bovenstaand.e zeer oppervlakki6e gé96-
veÍIsr ilat de Broekeling nj-et allee]1 ïroo] broedvogele van groot belang
is, maar ook voor de niet-broedvogels. Bij regelma,tige tellingen 1n
het gebied. zul1en waarschijnlijk vele nieutre, opvallende feÍten aan
het licht komen.

f [Iar,.vtttà1: n npit tlxo 2 kar".1[rret^
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CONCLUSÏES

1'.r-. r. Si'ond. vi,ln inventa,risaties in 1917 f/n 1)l) <:n

.Yogels vaÍr gloot belarg te zi.jnt
:::- ---:, r-e geringe oppervlakte in besohoul.rinff €fenomcn,
: ,-:eïr-:- van d.e grote differentiatie in vegetatietypen.

-. i.. rerr.i ona.al Schaafs.

.:. .=:!--ken in het gebied^ hoge d-ichthed.en.
. -: - =,t,.iin,: geschikt geacht word-en a1s oot,entieel

t:z=--.i schaarse soorten (Waterral , Blauwborst). nen
'-: ;:;i.:huishoud-iry1 en enkele ano-ere beheersactirríte i*
'.-..::-is v:rn het gebied. voor broed.vogels nog sterk ver*

- ..: =::.-.a1 over niet-broedvogels b1i jkt, d.at het gebied.
= .- :::.-,lvoge1s (tioortrekkers, wintergasten, overzomera,lrs)
.''-:=:' cr:erzoek naar dit facet is uiterst gewenst!

' :.. , .:- .--.'.-. :':riverkavelins De iliLver

:-:: r'-r::r.;crKayel-iiliTsrgebied- loopt zeer dicht 1an55s de Broe-
. -=.- ;: ién punt het gebieC ze1fs. Kenmerkend- van het ge*
r -.:=r :--. hoqe vochtigheid-sgraad.; verkaveling in öe rlirect<;_1:.:"- -èrel in een sterke waterstanrlsd.aling in d.e Sroeke-'- :.,'=- or ae vogels a1s d"e vegetatie een funeste invloed"

:: :::- -,-:r ie Broekelin,i aIs u eer vÍaard.evol natuurhÍstor.isch

- :: -:::"-;";;ïïl;"3i.%;:""::ï-ï:ï il'*::;Ïu:i:rïi.Ïï:'
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Ir'ii: ,-1r.1r j. Vi.crs-ie1 vcor het.re;'leqqen van d.e 5lrens van het rulLverkave-
iingsgebied "De llilver" nabij d.e Broekeling. Fra.6prent topogr.
krt. 51 Oost, schaal 1 z 50.000.
Grrarceerd: de BroekelinE; ....... ! huid.ige grens van het r:u.i1-
verkeve f-i-ngseebied. I +++ i+: voorgestelde grenÉ,, pi jlenr afwr-r-
teringsricht ing.
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BROIIDVOOELS VAN D}-I Í&]RDGANG

Trlr-i'ljrz

iieï brsgebied De Herd,gang, gel-egen in d.e gemeenten Hilvarenbeek en-liessen, is gelcgen aan d.e rand" van het Bui-lverkavelingsgebied. en
n er::a1ve potenti.eel- bedreigd..
i.eeas jaren is bekend, d.at d.it zeer fraaie, oud.e bosgebied. een grote
rijrclom aan broedvoge}s herbergt. Voora1 van de wat schaarsere vogel-
soo:'ten beschikten we a1 over red"eli.jk wat informatie, 0m eea ind.ruk
van d.e algemene soolten te krijgen werd. in 1pB1 een gedeelte van d.e

I{erdgang (iret airec-L a.an het verkavelingBgebied. grenzend.e d.eel) op
een kr^rarrtitatieve wi.ize ond.erzocht.
Bij d-e soortbespreking iigt d.e nad.ruk 6p d.Ít ged.eelte, hoewel biJ een
aantal soorten ook gegevens van d"e gehele Herd.gang word.en vermelà,

Methode

Dc llerd-gang
/ 

^. 
r \(11guur i).

is om oractische red.enen onder,rerd.eeld. in drie gedeeltee

---.---Reusel

ge GEo.

N
+q

lerrenzing van de Herd.gang met
--es. riaar topogr. kaarten 5O F

w = wel- en bouwland^

O E Den BookenriJöor

ond"erverd.eling in d.ria sed.eel-
en !1 Ay sohaal 1 r 25.000.
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Gt),lïevens van rle gehele Herdgang zíjn gebaseerrl" op de volgend.e inventari-
sat ies:
1951t d-oor d.e Yogelwerkgroep Tilburg werd. d.e gehele Herd.gang met een op-pe:rrlakte van l) ha kwantitatief geinventariseerd.. Het materiaalis gebaseerd. op d.rie vroege oohtend-excursies (waarbiJ het gebled.

d-oor 5 groepjes werd. geteld.), aangevuld. met vele waarnemingen oven-
d.ag. Bij d.e uitwerking werè zeer voorgiohtlg te werk gegaan, m&ar
welke critería werd.en toegepast is niet aangegeven. De gegevens zijn
giepubliceerd door Bogaers (tgf8).

197 1t d.oor J' van Kessel en C. Tönissen werd. ged.urende twee weekend.s d.e
Herd.gang op zangposten geteld, n1. 30 aprit/1 meÍ (- À-te1ling) err
?1122 mei (- B-te1lins).

1972; als 1tl1 (aata van d.e weekend.s onbekend.).
197,o2 d.oor de vo6lelwerkgroep De Kempen werd.en op 23-25 mei gedurende een

aantal vroeg:e ochtend.- en late avond.-etcursies zangposten van een
aantal soorten geteld_.

Daarnaast zijn er vele losse waa,rnemingen verricht, die eveneens in d"it
ve:rel-ag zi, jn verwerlct .

fn 198t icerd. verspreid- over het broed.seízoen een aantal keren d.e Henigang,Joorkruisi orn d.e zangcosten van een aantal vogelsoorten te te1len,
liet zal duidelii< zi;n, d"at al deze inventarisaties verre van vo1le6ig
zu).ien zi3n, mogel-ijr enkel-e soerten d.aargelaten. fn d.e meeste gevallen
zullen d-e vermeide aartalien onderechattingen zijn!
f:len ier:l van de Hercgang (iret 3 e gedeeite) werd. in het broed.seizoen van
19Ó1 <wantitatief oo broedvcgeLs geteld. De inventarisatied-a6en en -tijdenr{aren (overigens al ie bi; zeer goed. weer) :

'í8.04: 5.45-8.OO unp = 2.'l! uur
19.041 1O.OO-13.O0 u - 3.OO uur
20.04r 12,OO-13.0O u = 1.OO aur
17.a5: 8.oo-9.oo uur = 1.00 uur
18"05; 18.30-21.OO u = 2.3O uur
19.05: ts nid.d.a6s = -,.3O uur
ö4.O6: 11.0O-12.OO u = 1.OO uÈf
13.06t 16.30-1?.1! u = o.4F ïmr

12.00 uur
Het blijkt, d"at er vooral overaag is geinventariseerd., een gevolg van d.egrote afstano van woonplaats tot d.e iierd.gang, maar dit wordt enigszins
gec§mllenseerd- d.oor de hoge iaventarisatieduur per eenheid. van opperrlakte(n1. 51 minuten/ha voor het gehele gebied en 76 

-minut"i/u"-"ooi'toe).

De totale eppervlakte va.n het 3e ged.eelte bedraagt z3.4h:,, voor een over-zicln* van d.e 'tbiotooptypen', zie figuur 2. Helaas ïrerd. in 19BO een groot
d.ecl van d'e Herd.gang ontd.aan van een f1ínk aantal oud.e beuken en grote
hoeveelh.eid. ond.ergroei.

I. Bakerraas),
I. fieijaenz G. $aad.ero),
T. Heijnen),
G. Sand.ere),
T. Hei jaen, G. Sand.ers),
lÍ. EeiJaea),
T. Eeijnen, d.eel rran gebietl),
T. Eeijaea).

€,
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3.3 ha

overl/íegend. Beukenbog ,7,5 ha

gemengd loofbos:1,3 ha

gemengó loof- en naalóbos (vn1. eiK
en grove den): 2,3 ha

ovefiíegend. Grove d"ennen-bos: 3,6 ha

recent gekapt (t98O) bos:5,4ha

we i land.en: 3,3 ha

beek (de Reusel)

ïíegen en pad.en, ...., perceelsgrenren

- 

grens inventarisatiegebied.
t I I grens RuílverkaveiÍng "De Hilverrl

Fi5r:ur 2. Biotooptypen in het 3e ged.eelte van d.e Herd.gang, situatie 1981.
lÍaar fragment topogr. kaart 51 Ct sohaaL l I 10.000.

! rit eria

.i:-<e criteria zijn toegepast bij het bepalen van het aalital paren?
cnrerscheid. word.t gemaalct 1n de gehele Herdgaag en het J'ged.eeLte.
irrrteria van d,e inventarisatie uit 1)Jl zj-Jn niet bekend.l bij het ve:s-
n: -den van gegevens uit 1971, 197?- en 1!Jp word.en d.e teld.ata vermeld"-ci-i ':)'12 aanged"uid als A- en B-te11ine)l gegevers uÍt 1981 zijn af*
.::rstie van diverse tellingen, maa,r zeld.en werd.en de zangposten neeriar één of twee keer vastgesteld. Deze gegevens aijn derhalve verkregenlrc: conbinatie van d.iverse te1IÍng:en en d.aarom slechts zeer 6J_obaal .

-:::--veniarisatie in het le ged.eelte in 1$81 was Íntensiever. A11e vogeler:: z=:- territorrum vertegenwoordigd.en werd.en gekarteerd.. De ge6even§
i'':ltr :er soort op één kaart samen€ïevoegd., waarbij d.e volgend.e syr'::--r- li-: gebmikt:

o
a
a

?
,
{
b

ö
J

saagpost op 18.04

za,:rgpost op 19.04

G raagpost op 2O.O4

q ra.lrg'post op 1?.O5

zangpost op 18.O1

rarrgpost op 1!,O§

Eangpost op 04.06
zang:post op ï3.06
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BiJ combÍna"tie van d.e tel-lingen kunnen we d"ue iets d.ergelijks krijgen:

Door clusieranalyse verkrijgen we een inzicht in het aantal vaste terri-
ioria, waarbij ond.erscheid" wordt gemaakt in mo6e1ljke territoria (één
maal vast6lesteId.), waarsehiJnli jke territoria (twee rnaaL vaetgeetel-ri) en
zekere territorla (arie of meer malen vastgesteld.)1 Ín de eoortbeschriJ-
ving als volgt aanged.uid.t 2-4-3 - 2 mogelijke, { raarschijnliJke en 3
lekere territoria.r
Bij d.e zekere territoria horen ook de zekere broeègevaLlenr nestvond.eten,
pas uitgevlogen jongen e.d. Dergeli jke territorla zijn op d.e kaarten or1-
cirkeld aangegeven.E

S oortbe schri jvi.ngen

Per soort nord.t het aantal territoria in het 36 ged.eelte van de Herdgang
verneld. met eventueel nad.ere bi jzond.erheilen. Bij een aantal soorten wordt
tevens het aantai (met jaartal) tn ae gehele ïIerdgang genoemd., soms ver-
gezeld varl een kaartje (schaa!. '1 r 25.OOO).
De lcaart j+s van het l" qed.eelte hebben a1s sohaal I : 10.000.
i{ieror staan de zangposten ingetekend. evenals de (minÍmalet ) "terrLtoriup-
grenzent'met een ,::. rt-:- li;r (in geval van een zeker broedgeval - zie
boven * staan er dus twee gesloten lijnen)

* Tlr""*r, rLe twee d.ata waarop een territorium word.t vastgesteld. moet ten-
minste 1 week liggen, tussen clrie d.ata íed.er tenminste 1 seek.

r* ()oir,1r,-pslaend bij de zekere territoría z:-jn territoria d,ie twee maal
z,i jn vastgesteld. met een tussenliggend.e period.e van tenminste I weken
terwiji naburige territoria tenminste één maal tegeLijkerbijd. ierd.en
vast,q,: st e J.d..

of
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Winterbaling, Anas crecca (geen kaart)

Je ged.eelter niet vaetgesteld..

Gehele Herdg:ang: in 1)lg werd. een ? op
een nest met eieren gevond"en in het
1" ged.eelte. Dit is het enige broed.ge-
val d.at bekenl is.

Wi1d.e Eend., Ànae platyrhynchos

le ged.eelter in 1981 O-0-1; er vond- een
succeevol broed.geval plaats.
Gdrele Herd.gangr ín 1)Jl werd.en 2 paren
vaetgesteld., In 1)11 en 1)j2 werd d.eze
soort niet geteld en Ln 1)19 kon geen
paar ontdelrt word.en.
In 1!81 broed.d.en er echter wederom 2
Darens een aucoesvol broed.geval in iret
1e ged.eeite en id.em in het je ged.eelte.

Havik, Accipiter gentíl"is (geoa kaart)

BBizerd., Butao butso (geen kaart)

le ged.eeltelgeen broedvogeL in 1!81.
Gehele Herdgang: hoerel de Buizerd best
een regelmatige broed"vogel kan zi jn,

3e €;edeelte r geen broed.geval g op 18.O4.81
werd. 1 $ gezien.

Gehele Herd-gang: naast vele zomerwaarne-
mingen in het gebied. zijn, voor uover
bekend, sleohts twee zekere broed.gevallen
bekend.: tn 1)Jl een bewoond. horst in het
1" ged.eelte en in 1960 een b.orst met 5eieren d.at verstoord werd.. Dat d.e Havik
nog af en toe broed.t is zeker niet uit-
gesl of en.
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ís a1leen ui* 1971 br.oedea bebead.! 6etr
hgret met oíeren werd, gevoad.oa ia het
2e ged.eeLts.

l*\lqabÈÀ

i
{í

Torenvalk, Falco tlnrurnculus

le ged.eelte r Ín
opcaSmh.oog:te
Gehele Herdgang:
geen gegevens.

1981 een bewoond horst
in een beuk.

op bovenstaand. geval na

Tazant, Phasianrrs colchj.cus

le ged.eelter in 1!81 2-O-0; elechts twee
rrerende 00 werd.en gelokaliseerd, overi-
gene e1k maar één keer. Er werd. niet één
? gezien, zod.al broed.en onzeker is.
Gehele iierdgang: ín 1957 2 paren; geen
recente gegerrens bekend.

Waterhoen, Gal1inu1a chloropus

]e ged.eelte; in 1!81 O-O-1 , zíe kaart.
Gehele l{erdgang: buiten d.it gerTal gssl
enkel broedgegeven; in 1!81 d.erb.alve raa:
schatting sï-echts 1-2 paren.
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Holend.uifl Columba o€nas

Je p;edeelte I Ín 1981 0-O-1.
Gehel-e lÍerd.gangr ín 1Q)l J paren; op
23-25 net 1)"1) r*erclen B zangposten ge-
lokaliseerd, het werkel"ijk aantal kan
op 8-t2 geschat worden.

Houtd"uif , Columba oalumbus

Je ged.eelte: in i981 3-0-31 op 1&-?0
april totaal 6 zangposten, waa:sran er
3 d.aarna bevestigri kond.en Horden" CezÍen
d.e grote inventarisatiemoeilljkhed.en net
d.eze soort kan het aantal geschat word.en
op oa !-8 paren.

Gehele lÍerdgangt ía 1)Jl J) paren; geen
recente gegevens.

Torteld.uif , Streptopelia turtu,r

]o ged.eeltes 1n 1p81 1'?-O-2, het renke-
lijk aantaL berilraag-[ verraoeiLeliJk 2 vaste
cangposten.

Gehele ïIerdgangr Ln 1957 3 porent op 23-
2J neí 1!Jt rertl.en ÍJ zangposten geteld.,
hetgeen op een vooruitgaag duldt.
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,ïioutsnip, Scolopax rusticola (geer -<aar:
à

3" ged.eelter geen broedvogel in ilti.
Gehele Herdgan6r ía 1)J7 2 pareng in ia?6
volgens gegevens van Kuiper in d,e Herd-
€Iang en iíellenseind. eamen I parenr op 1d
april 1977 2 baltsend.e àö Ín het i" g"-
d.eelte t gp 23-25 meÍ 1979 4 baltsende öö
in het 1" en 2- ged.eelte epr op 4 juti
1980 1 baltsend. 0 in het 1o ged.eelte.
Gezien d.e geriBse aanèacht, d.ie aan oeze
soort is besteed, en d.e taneli jk grote
inveatarisatieprobl-emen, kan het aantal
baltsend.e 6ö in d"e gehele Herègang ge-
schat word.en ap 2-4.

_ Àanwullingr in 1963 en 1964 { baltsende Ot.I

Koekoek, Cuculue oanorus

3e gedeeltel in 1!81 2 6e I d.l"t gedeette
hras voor d.eze ö6 een ond.erdeel van een
groter territoriun. 0p de ksart stsan
uit sluitend. zangposten aangegeven.

Gehele Herfuangl Ln ljJl 2 'tpatren", op
23-25 mei 1fi9 tenminste 4 öà, hetgeen
raerschiJnlijk ook i.n 1981 het gevaL wae.

Ransuil, Asio otus

3e gedeelte; geen

Genele Herd.gang: ín 1)J7 1 paarl g,:r:n
recente gegevenB m.u.v. 1 ex op ! rnei "i91g,

SteenuÍ1, Àthene noctua (geen kaart)

3e g:edeelte; geen broed.vogel in 1981.

Gehele Herd.ga.ng: slechte één waartremlns.
nI. 1 ex op 10 mei 19?5 in het te geaeàt-
tel broed.en in dat jaar is zeer goed m*gelijk gezien d.e geschilrte omgeving vaa
Den Bockenrijd.er.

!qEul-l, Strix aluco (geen kaart)

(geen kaart)

broed.vogel in 1!8'1.

Je ged.eelte: geen broedvogel 197C-'.-. .
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Gehele Herdgangr na een broeclEeva.t in ''96a,

komt, voor uover bekend, paË weer r:l '1 979 net
eerste gegsyen dat op aen broedgevel kaa
wlJzenr gp 23-25 nei werd. eèn toaBend. ex
in het 1- ged.eelte gehoord.. Eet Ís niet
waarschijnliJk, d.at d.e 3osuil d.aa:rrosr
een regelnatige verschÍ.jn5.ng ras.
ïn 1980 Halen er 2 roepend.e 06 en ten-
minste één paar heeft Jongen g:rootge-
braoht. In 1981 6Cn roepend à geteld.
Beicle Jafen hebben evenesns betrekklng
op het 1" ged.eeite"

IJsvogeL, Alcedo atthis

Je ged.eei.ter in 1!l) en 1!8O werd. in een
steile wand. van d.e Reusel een vers neet
gevond.en, waar \rermoed.eli jk niet (suo-
cesvol) in 1s gebroed.. ïn d.ereifde v.ranà
heeft ín 1981 gelukkÍg een paar wel
suocesvol 6ebroedl a1le Jongen rljn uit-
ElevI ogen.

Gehele Herdgaag:r td 1955-1960 broeade de
soort hier nlet, ma&r Sogaers (1958) rnerlct
op d.at d.aarsroor d.e IJsvogel hier geregeld.
broedde. ZoweL in 1!61 a1s i!62 broed.de
1 paar, maar Ín d.e jaren 1g63-1g72*w*s
de soort weer afweuig. Uit 19?3 ontt,reken
gegevensl 1n 1974 werd. 1 ex gezíen op
1l en 20 april, broed"enr{hg to€n sekor níet
uitgesloten. Ín 1975 bracht een paar in
het 1" ged.eelte 2 broed.sele Éiroot en in
1976 broed.d.e één paar. Triest is eLe rned.o-
deling, d.at in d.e r,omer van 1g16 of' 1977
5-6 IJsvogels doo«l vrerd-en aangetroffen in
een net, d.at boven d.e Reusei wa,§ gespannent
het betrof hier vermoedelijk uitgevlogen
jongen van een succesvol broedgeval ter
plaatse.
In lp8l (oo 4 j"*i) werd een vers nest
ontd.ekt in het 1' ged.eelte, d.ezelfd.e ws.nC
waar in l)lJ twee broed.sels uitvlogen.
Dit nest is welticht een pogitlg geweest
voor een tweede broed.sel.

Het is d.uid.elijk, d.at d.e Herd.gang een i-ii-
'termate belangrijke broed.plaats voor. d.e
ÏJsvogel 1s, met name a1s we bedenken dai
er in 1p8O slechts 1 paar (niet succesvol)
broed.d.e en in 1!81 slechts d paren (raan-'
van 1-2 niet suocesvoi) ta ae gehele
Kempen (met een oppenrlalrte vaa IOCO ]aïl)!

il
0n 18 apri.i en 6 ;uni .1!j0 wera Éé:: ex

5iezien, zod.at broeden toch niet geneei u:;-
gesloten mag word-en geacht.
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Groene Specht, Picus virid.ie (geen kaarï'

Je ged.eelter geen broed.vogel; op 19 april
'1!81 werd. 1 ex binnen het gebied gezien,
het betreft een broedvogel uit het 2" ge-
d.eelte.

Gehele Herdgangr ín 1)Jl {. parenl op 23-25
mei 1lJt werd.en I paren geteld..

Zwarie Specht, Dryocopus martius

Je ged-ee1te: iu 1981 O-0-1, maar broeden
is onzeker! De soort werd. al"leen sp 1E en
'1! april vastgesteld; op 19 april- halrbe
een Zwarte Specht een nest op de met a
aangegeven Locatie, maar ond.anks diverse
controles van dit nest r*erd. niets nad.ers
vastge st e1d..

GeheIe Herdgang:: ín 19jA terunÍnste ! paren,
in 1))l 2 paren, íd 1)11, i)12 en 1g7g 3
paren en^op ]3 april 1rB1 I paren, resp.
].n hei ne r' 2e en je geaeeiie.

Grote Bonte Soecht, Dend.rooopus màJor

le gedeelte: in 1!81 O-O-2.

Gehele Herd.gang;: 5-n 1))'l 10 paren; an ?_\-Z)
mei 1919 9 parenl in 1981 tenminste ] paren"
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Kleine Bonte Speoht, Iendroconus minor
(geen kaart)

le ged.eelter geen broed.vogei.

Gehele Herd.gangr (waarschi,jnlijh.e) oroecl-
geva1len, van telkens 1 pË,ar, werd.en vast-
gesteld. in 1)Jl, 196A, 1971-72g 1977, 19'18,

1979t '1p80 en 1981, Met uitzonderÍng van
1978 (seker broedgeval) gaet het hier om
waarnemingen in d.e broed.tijd, voor zover
bekend. alle in het 2' ged.eelte.

Draalhs,Lsr J;rax torquLl.a (geen kaart)

3e ged.eeltel gecn broedvogal.

GeheLe Herdgansr Vaa Enre èt a1.1. (196?)
vermelddnean onbèvestigrL broedgeval Ín 1t61.

Boerenzwaluw, Hirundo rustica (geen kaart)

geen broed.vogel.J geo.eelte I

Gehe1e Herfuangl enkele paren broed.en jaar-
liJks ín het 1" gedeelte bij Den Socken-
ri jd.er.

Boompieper, Atnhus trivlalis

Je gedeel.ter in 1981 o-O-3.

Gehele Herd.gangr ín 1957 2 pareni
(recente) gegevens ontbreken.

nad.ere
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Witte Kwikstaartl ldotacilla ai'oa z-:a

le ged.eeLtet in 1981 O-O-1. 0p 4 j'r:r:
tevens 1 paar met vliegvlugge jonger o:
d.E met a gemerkte plaats, afkomstiÀ va::
d.Ít of een huiten het gebied. broedend.
paa,tro

Gehele l{erd.gar4ir ín 1)Jl 2 paren; in
19E1 evoneens 2-par:en, 11. 1 oear bi; ae
BockenrÍjder (te' geaeótte) en boven:taana
paar (l' gedeeLte).

Grote Gele Kwikstaart Motaoilla cinerea
(geen kaart)

Je ged.eelter geen broed"vogel.

Gehele Herdgangr íd 1951 é6u broed"paarr
na 1!13 Uet enige broedgevaL in geheel
de Kempen. 0p 18 mei 1981 rerd. eun ?
langs d.e Reusel in het 2" ged.eelte g:a-
zíen, sed.ert 1951 d.e eerste waarneming
van een vogel in d.e broed.ttjt!. in ge--
schilcb broed.biotoop. Helass betrof het
hier een niet-broed.vo6;e1.
Overigens ie het opmerkelÍjk, itet in |C i{eltlrn
junl 1!81 op twee plaatsen eveneens
vogels in gesohikt broed.biotoop werd,en
aangetroffen, overigens aoad.er er te
broed.en (resp. Venbergse Molen te Val-
kenswaarè en Eokartse Bos te Eind.hoven).

iiinterkonink je , Troglod.ybee troglod.yt e s

Je ged.eelter 1n 1981 2-O-12i het aantaL
vaste zangposten kan derbalve op 12-11,
geschat lrordon.

Gehele Herdgangr ín 1J)l 3g parer,, op
30 anril/1 mel 1!J1 !8 en Z1/Zz mei .ta;z
)0 zangposten, in mei 1972 53 uan€i)c-q:en
en op 23-2, mei 1!lt tenminete 12 zz:g,-
posten"
Het seer geringe aantal ín 1g79, ::cert_
ongetni jfeld. een sterke onrierecha:; _:-:.
is vermoed.elijk een gevolg van àe s::.e--_.i-?
winter van 19l\f 1979, maar d.eze s::- É:l:
sioh zeer enel na geled.en vg:.i_ezer :?>
stel1en.
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Heggemus, Prrrnella nodularÍs (geen kaart)

3e gedeeltet geen broedvogel Ín ï!81.
Gehele llerd6angr Ln 19Jl 1 paarg geen
recente gegovens, maa.r lret is r*el_ duide-
lijk d.at lleggemuseen Ín cLe Herd,gang zeer
d.un geraaid rijn,

Rood.borst je, Eríthaeus rubecula

Je gedeeJ.ter 1n 1981 3-0-101 het aantat
vaste zan6posten kan op 10-13 geschat
viord.en.

Gehele Herd.gangr tn 1))l l! parenp op 3O
aorí1f1 neí 1)J1 36 zangpostàn. Latere
gege'Jens zi jn te onvolledig, m&ar afgaand.e
op het aantal in het l" ged.eelte kan het
totaal in 1!81 op 3F5O geschat wcrden,

Gekraagde Rooilstaart, phoeuíourrrs phoenÍ-
curu,E'

Je 5edeeltal tn 1p81 1-O-0. ÀILeen op 18,
1p en 20 aprlL rcr{. eea zaagpoot vaatge-
steJ.d., bet betrof d.ue 6een b::oedvogeL.

Gehelo Eerd,gangr La 1t§\ I pareal op 23-
2l mei 1979 6 ran6poeten. Soewol orrgetwtJ-
fe1d. een onde:rte11in6 , warf,en in 1981
sl.echts 2 vaste rangpoaten naatgestel"{.
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ïIero1, Turdus menrla

3e ged.eolter ln 1981 1-È6, ïíegers ie :.4lE
moeilijkheid.sgraad. van d,eze soorr k=-: :e:
werkeliJk aantal paren boven d.e 1C lj.gge:.
OeheLe Eerd.gargr ín 1)J7 39 paren, mear
een werkeliJk aantal van 60-?0 paren moe-i
gezien bovenstaande niet uitgesloten wor
den. Recente gegevene ontbreken.

Zangli jster, Turd.us philomelos

le ged.eelter in 1981 1à4-0à1-jg enkele
zangraarnemingen d.oen denken d.at het
víeri(eIi jk aantal ca I panen bed,raag*,
Gehele Eerd.gangr Ld 1))l l2 paren, op
30 aorÍ1/1 neí 1)'11 1! zangposteni in
mei 1972 11 zangpoeten en op 2J-f5 mei
1979 9 zangposten. HoeneI de tellingen,
vooral uit 1971 t 1)'12 en 197g, aeker
ondertellingen znl1en zijn, lijkt het er
echter sterk ope d.at het aantal_ in ve:s-
geliJklng met 1lll momenteel pind.er èan
50-60 $ haraagt.

Crote tijster, Turd.us vlscivorus

le gedeelter in 1981 1-O-j. fn aori. l*er
een zangpost in het zuid.elijk d.eeI vast_
gesteld. en in mei ward. een pa.ar roet 3urs;vliegvlugge jongen w&argenoneB. Het saa;in totaal echter om 1 paar.
Gehele Herdgarrg: ín 1)J'l 16 paren. it:.:..:
éïegevens ontbreken, maar het is ri;:-::,_
achtig: of d.it aantal momenteel no-: c:_
reikt word.t.

I
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Spotvogell Hipnolais ioterina (g4een kaart)
JG gedeelter geen broed.vogel ín 1981 .

Gehele Herd6:angr zowel in 1)Jl a1s (?-3-Zi
mei) 1979 1 zangpost.

Grasmus, Sylvia, cornmunis

3e ged.eelte: 1n 1981 1-O-0. Deae zang;post
werd. vastgesteld. op 19 meig d.aar er in dit
ged.eelte van het gebied. na óeze datum mear
twee bezoeken zijn geweest, is het niet te
ze€ïgen o{ net aI of niet een broedvogel
betreft.
Gehele Herdgangr ín 1)Jl { parenl recente
gegevens ontbreken geheel.

Tuinfluiter, Sylvia borin

3e g:edeelter in 1!81 9-O-0" In inei wefd.en
! zangposten gelokalieeord., w&aryan er niet
één in junÍ bevestigd. kon word.en, Geaien
echter d.e moeilijkheid.sgraad. met veelal een
zeer sterke terugval van d.e zangactiviteit
1n d.e loop van Juni moet niet uitgesloten
word.en d-at toch ca 10 paren aanwezig w&reïIc

Gehele Herd.gangr ín 1)J7 10 paren, op 23-
2J meL 1979 9 zangposten. Clver d.e betrouw-
baarheid. van d.eae gegevens vaLt niets te
ze8:gen!

j
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Zwartko?, Sylvia atrioap.il ia

Je ged.eelter ln 19Bl 3-O-71 het ,a::a- ï" -=::
zangposten ka.n geschat worden op ?-b.
Cehe1e Herd{farlg:r Ln 1957 t parenl op ? :: r li
neí 1)\1 1p zangpoeten, 1n nei ig|ia_ ZE
zangposten en op 23-25 mei 1979 13 zang-
posten, Ofschoon de tellingen incomp3_eet
zi jn, suggereren d.e aani;alIen tamelÍ j<
sterke fluctuaties. 0p baeis van ,Le aan-
tallen in het 3e geaeà:.te kan het aantal in
1981 in d.e Herd.gang geschat word,en op 2O-3O.

Fluiter, Phylloscopus sibilatrix (geen
kaart )

3e g:ed.ee1te: in 1!81 geen broeóvog;e1. Op
21 meÍ '1977 2 zangposten.

Gehele Herdg:angr in 1951 "vriJ algemeenrr
(Lansenhoff 1962), in 1))l 24 (t)-paren,
op -?0 mei 1918 12 zang,poaten (ï,angenhoff
1962). Op 21/22 neL 1)11 ! zansposten,
in meí 1972 B zangoosten, op 21 mei j en
in juni 19i4 1 zangpostr op 4r B en 20 mei
1tl! resp. 3, 6 en 3 zangposten, in 1!16
I zangoosten, in^mei 1977 9_zary;oosten(a in 1", 3 ín 2e en 2 in Je geàec:.'te),
ín 1978 1J zangposten en ín 1§l) g ran,g-
oosten.
De situatie in 1!81 was zeer triest met
slechts één zangpost op 18 :nei in het 2e
ged.eelte. Het is d.e vraag, of in dit jaar
van enige vaste zangoost sprake was!
Het is zeer wel mogeliJk, d.at tj-it het
gevolg is van het uitd.r:nnen v&n het Beuken-
bos in 198Or Fluiters preferere]t een tame-
lijk open, ma,ar ook weer niet zeer open
bostypeg tameliJk open voor het uitvoeren
van d.e baltsvlucht, niet a1 te open onaat
d-an d.ekking en zitplaatsea (o.a. vcoï, en
na baltsvlucht) te geri..g ,i jn. noor het
uitdunnen is b.et bos veruroed.elijk te oren
geworden,

Àanvulling: Braaksma (t98t) vermel:: ;
zangnosten i-n 1!61 en 8 in 1964,
Ín 1963 werd.'en 6 zangoosten vastses_ïe,:-.
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t jift Jaf 1 Phyi"loscopus collybita

le geèeeltel in 1981
aantal kan op grond
word.en.

Gehele llerd.gang: in
a,prLïf 1 mei 19?1 30
1972 18 zargposten.

3-O-i. Eet werkelijk
hienran op 5-8 geschat

1957 25 paren, op 30
zangposten en in mei

Fitis, Phylloscopus trochilus

l" ged.eelte: in 1!81 4-'J-11. Het asntal_
vaste territoria word.t geschat oy 1Z-1 4.
Cehele Herdgang: in 1)J7 1 I paren, op
30 april/1 mei en 21fZZ mei 1!11 rËsp.
40 en 10 zangposten en ia 1)12 bij d.e A-
en B-telling resp. 24 en 1l zanqposten.
Hoewel de tellingen inoompleet zijn,
doen d.ie van 1)11 en 1g72 (en ook een
globale ertrapolatj.e voor 1!E'l van lO-4O)
vermoed.en d.at d.e Fitie t.o.vn 1p)J sterk
ie toegenomèn, tenzLj 1!!"f een tijri.eltJk
d.ieptepunt wac,

Goud.haant je, Regulus regulus

le ged.eelte: in 1!81 4-O-0. ïïoe lastig d.eze
soort is, b1i jlrt uit öè eenmaLigheid van d.e
{ vastgesteld.e zangposten. ïÍet werkeli.jk
aantal" kan geechat word.en op 3-§.
Gehele fierd4;angr ín 1957 d.e talri jkste soort
Tlt 5g (!) parent op 30 apríLf1 ntét en 21f
22 neJ- 1pl1 resp. 86 en 12 zangposten en in
1972 bíj de À- en B-teiling resp. j6 en ig
zangposten, Dit zíjn zeer respectabeLe aan_tallen! Op 23-25 mei 1979 {ongr.:nstÍge ti jd )1l zangposten.

-.::"..:
: -".
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Hoewel d.eze aantallen met d.e aoi!5-e -,-:::-
zzichtigheid. betracht moeten ïorien. :s t:.:
vrij ueker d.at d.e aantallea in ''i->'?a'
in verge li jklng' met 1 9)7 ert 197 1- ''i o - 2 ! : :-
zond.er laag raren. Twae oorzaken kr:.nnee
d.aarbiJ mogeliJk zlJnr een verandering var
het bostype (mlndLer aaalclbout) en/of een
sterke invloed. van d.e rinter 1978/1979 op
d.e aantallen in 1979-1981.

Vuurgoud.baant je, Regulus ignioapillus

3e ged-eeltel in 1pB1 1-0-1. lilaast één rras:e
zangpost werd op 18 mei een tweed.e zàn$-
post vastgesteld.. Het workelijk aantal vas:e
territorl"a kan gesohat word.en op i-2.
Gehele Herd.g:ang:: Van Errye et alL. (1961)
zegtr, d.at vanaf 1956 Saarlijks Vuu,rgoud-
haantjes alhier word.en aangetroffen, In 195"
2 paren en in 1)69 en 1!6) resp. I en 7;..19
in llerdgang plus De Utrech't (Van Erve et at-t_.
1967). 0p 18 april en 21f22 mei 1!11 werden
resp. !5 en I zangposten geteld. en in rael
1972 1 zangpost. Pas ín 1979 wordt het voo=-
komen na 1)12 weer bevestígtll op 23-25 net
werd.en B zangoosten ge1-okalíseerd.
Het beeld. v^n 1981 ís onvo11ed.i5.; en ond.ui-
delijkr on 18-20 april I zangposten in het
1- gedeelte (2' ged.eeLi;e niet ggteld.) en
oo { jr:ai I zangposten in het 2o ged.ee.l_te
( ]e Sedeelte niet geteld). Samen rnet het
l" gedeelte komen we d.an op welLicht T-8
zangposten.

Zangposten van Tuurgoudbaaatjce
" in de 8Qhe16 Herdgang op i8-19

april (ö), 1! nel (1) 
"" 4 jri(1) 198í.
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Grauwe Vliegenvanger, lduscicapa str:-ata

le gedeelter in í981 4-A-4. ïn mei werd.ea
8 paren gelokalleeerd, waarvan er 4 in
juni kond.en word.en bevestigd.. Àangezien d.e
juni-beaoeken taneliJk kort vÍaren, waarbij
makkelÍjk 0rauwe lllegenvansor$ over het
hoofd gezien lcunnen word.en, zal" het werke-
f.ijke aantal diehtcr bij d.o I líggen,
Oehele Herdgaatt La 1957 J pareu. fip 23-25
mei 1979 kond.cn selfs 2] paren ga19ka1t-
seerd. word.en. In nEí 1981 (incI. ]E 6ed-ee1-
te) wareu ilat er 1ó, naar d.1t is zeker een
onderteIllng. Eiarnee is dtuirteltJke dat de
Herdgang voo:r Orauwe V)-Í.egeavaïN§:srs Eeer
belangriJk is.

Verspreid.ing van Gra,uwe
Vliegenvangers ín de ge-
hele Herd€iàng op 18-20
mei 1!81.

Staartmees, Àegitb.alos oaud.atus

3e ged.eelter in 1981 1-O-1. Gezl.en het on-
opvallend.e ged.rag kaa het werkel-ijk aan'ual
op 2-3 geschat word.en.

Gehele llerdgang:r bl j ite telLingen ía 1$Jl ,
1971-1)'12 en 1)l) i,a d.ere soort geheel niet
Iraargenomen als broedvogel" Sat toch enkele
paren over het hoofd zijn geziea, is niet
ondenkbaar" !Íaast bovenstaanóe gevaileh
werd. in 1!81 nog een territo::iura vastge-
steld. in het 2e ged.ee).te;
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ilatkop, Panrs montanus

Je ged.eelter in 1!81 1?-O-1. Het ?-ar-:a-
bed.raag;t naar sohatting 1-2.
Gehele i{erd€:angr ín 1957 11 parenf recea:e
gegevens ontb"eken.

Glanskop, Parus palustris (geea kaart)

3e ged.eeltel geen gegevens.

Gehele He:dgangr Braalssfll4 ( tgAt ) verrnetd.r
een waarneming van 2-3 ex i-n juli 1966,
hetgeen mogelijk op broed.en d.uid.t. j{et is
merkwaard.ig, d?,ïo,de. soorb niet meer ïc:c:gez:-en, hetgeeill-het geschlkte broedbio_
toop zeker niet uitgedbten 1ij1rt.

Kuifmees, Parus cristatus

le ged.eelter tn 1981 2-O-0, ïloewel uitsiui-
tend. op 1t april zingead. raargenomen, kan
word.en aangenomen d.at er 2 paren a.anwezig
walen.

Gehele Herdgangr ín 1)jl 6 parenl recente
gegevens ontbreken.

Zr*arte Mees, Parus ater

Je ged.eelte: in 1981 1-O-0. Alleen oo 18
april één zangpost, zodat het ond.uid.eLi jk
is of d.e soort in het gebied" vast aanwe-
zig is geweest.

Gehele llerdgang: ín 1957 18 paren; oD 2i i.,
mei 1pl1 11, mei 1972 10 en Z)-Zj.r,ei 1r7_:
1O zan.gposten, maar dit kunnen encr..me otlaer-
teilingen zijn.
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Pimpelmees, Parus caeruleus

3e *red.eelter in 1!81 4-O-7. In aprii werd.e::
11 zangposten vastgesteld., waarvan er laie:
J bevestigd. kond.en word.en. Gezien hr:t ono.
va11end.e gedrag kan het werkelijk aantal o:
J-1 1 geschat worden.

Gehele llerdgangr Ln 1))l Jg pa.ren. 0p 3O
aprí1,f 1 mei en 21/22 meÍ 1!li werd.en resp.
2l en 22 zangpocten geteld en in mei i9?2
tijd.ens beid.e tellingen 12. Dit aÍjn zeker
aanzienL i jke ond.ertellingen.

Koolgges; Parus rnajor

Je ged.eeltel in 1!81 1

tamel i jk onoprrallend.e
lijke aantaL op 1O-15

6à8-0-8. Gezien hei
geèrag kan h.et werke-
geschat wörg"en"

Gehele Herfuangr 7n 1))l A,1 paren. 0o lO
aprLJ.f 1 mei en 21/22 mei 1!'/1 re,sp, 44 en
26 zangposten en in mei 1972 U| zangpr:sten.
0p 23-25 mei 1979 23 zangposten, zeker zeer
aanzienli jke ond.erte l1ingen.

Boomklever, Sitta europea

le ged.eelter geen broed.vogel, echter in
1977-1979 onclerd.eel van het territori-.u-n.
Cchete Herdgangt (waa::sohi jnli jke ) -croeo-
gevaiien zi jn bekend. uit Íqd'J , t4V-7 S, 1911 ,t5l0 1978, 1)'l).1De nestptaats levon-d z:-ch in
197'l-1979-in het 2" ged.eel'ue, op ie .qr.e ::s
met het l" ged.eelte, in een beuk op een
eí1and-je in de Reusel op ca ! m hoogre.
'1,íe btjgaand. kaart je voor d.e lieqine .

<- Nestplaats van d.e Boomklever in .1 

97i_,, qt.i.
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Soomkruiper, Certhia brachydac:;_a

3e ged.eelter in 1981 O-G-8.

Gehele Ilerdgiangr ín 1)Jl 1l naren e:-- :: _ j-
2J neL 1979 1l zangpoeten, hetgeen eer !=-
dersohatting geweest zal zijn.
Op 18 en 1! mei 1!81 ,werd.en in het ',' se-
d.eelte 8 en in het 2e ged.eelte urru"..-I -.

zangposten geteId., zod.at d.e gehel,e Heriga:-e
in iotaalï.24, zangposten teId.e (zie vclge::e

trtZ .\ c

Wielewaall Orlolue oriolus

le gedeelte: in 1981 O-O-1.

Gehele ilerd€angr Ln 1917 I paren, aa 21i;:2.
neí 1911 en mei 1972 8 zangposten (arrbbel-
tellingen?) en op 23-25 mei 1979 2 %ang-
Dost en.
In mei-juni 1981 totaal 3 vaste zangposten.

Vlaamse Gaal,

le ged.eelte:
felachtig is,
torium had.

Gehele Herdgang: ín 1)J7 3 paren; recents
g:egevens ontbreken.

Garrtrl"us glan8arius

in 1981 1-0-0, zod"at het ;wi_ j-
of d.eue soort een vasi ter:r:_-:\)

o

I
Vlaamse Gaai

Zwarte Kraai
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-3:É:csI en van EoomkruipeTs
in de gehele Ilerdgang op 18
en 19 Esi 1981.

_L+9_

Kauw, Corrrus monedula (geen kaart)

le ged.eelter nlet zeker vastgeetelrj, ir: 1981 .

Gehelo Herd6langlr tn 1957 16 parenl geen
reoente ge8evonsl Ln 1981 o.a..^e6n kolonie
van tenrainste I pa,ren in bet 2Ë ged.eelte.

Zwarte Kraail Corvris corone (voor kaart zle
bij Vlaamse Gaai)

3e gedeelter in 1!81 O-O-1g het nest bevond.
zich op ea 12 rn hoogte in een Grove Den.

Cehel.e Eerd.gangl Ln 1957 é6n paari recente
gegevens ontbreken.

Spreeuw, Sturaus vulgaris (6een kaart)

Je 69ed-eelter in 1981 niet geteldl het aantal
paren word.t geschat op 1)-20.

Gehele Herdg:angl ín 1))l 2J paren; geen
recente gegevens, maar d.iverse ind.rukken
d.oen vermoeden dat d.e Spreeuw momenteel
talrijker is.

Huismus, Passer d"omestlcus (geen kaarb)

Je ged.eelte: geen broed.vogel.

Gehel-e Herd.gang:r ín 1957 I paren nabij Den
Bockenrijd.er, waar ook nu nog enkele Daren
broed.en.

Vink, Fringilla coeLebs

3e gedeelter in 1981 OÀ1-í-14t het aantai
vaste terrj.toria wordt geschat oo 1à-lj.
Gehele Herdgangr in 1)Jl op één na -balri:k_
ste broed.vogel met 56 p"r"r,. 0p j3 ,o:.:_i
1 mei en 21f22 mei 1!li resp. 33 er l - irro-posten, in mei 1972 11 zangooster en c;
"3-2, 

mei 1979 28 zangrcosten. Gez:e:: ec.:31het aantal in het 3e gedeei_te zou e?a &3rstal zoals ín 1)jl ook nu aanl-ezig b:.1:e: E:::"
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Goudvink, Pyrrhula pyrrhula (geen kaar-,',

Je ged.eelter geen broedvogel in 19t11.

Gehele Herdgang: in 1!!l niet vast6lesteld,
1n 1960 3 paren. 0p 3O april/1 ne:- ea 21f
22 neí 1!11 werd.en resp. 29 en 8 zingend.e
en roepend.e exemplaren gete1d.. On 23-25
mei i979 werd.en 3 paren gevond.en en op
1! an1il 1981 werö een 0 waargenomen in
het 1e ged.eeltel het werkelijk aanta,l kan
- gezlen het onopvallende gedraE; - seker
hoger liggen.

Aopelvink, Coccothrausies coccothraustes
(geen kaart)

3" gedeelte: geen broed.vogel in 1qBi.

Gehele Herdgang: Kniprenberg (1961) maal:t
neld.ing van een broed.:aar in i9lc en 19)5 ott
het land.goed. De U:rechtl d-eze heb'oen moge-
1i jk betre'r-<ing on i.e Serd-gang.
0e 8 rae:- en één Heex Aaarna 196a we::d, één
exernplaar raargenomen, hetgeen mogei i;;< oo
b:'oeden d.uid.t.

/,^,,)Braaksma ( 19u1 ) vermeldt een waarnening van
Kuiper, die i-n ju1í 196i 1 paar met een
viieryirlug jong waarnaml aangenomen kan wor-
d.en, d.at d.it paar ter plaatse heeft gebroed,
fn 1963 werd.en enkele ex gezÍen op 30 mei
en '1 ex op 20 en 23 juni en 26 a'r,4nrstus"

Geelgors, Emberiza citrinella (geen kaart)

3e gedeeltet geen broedvogel Ín 198'1.

Gehele Herdgang: het enige broed-gegeven
d.ateert uit 1957t 2 paren.
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§oortenrijkdom in de Herdgang

In het le ged-ee1te van Ce Herd.gang werden in 1!B1 , op een oppenrlakte van
?-]rQ ]na, 31 soorten alsttzekere'r en 8 soorten aLs "mogelijketr of ilwaar-
sc.ni jn1i. jkeil broedvogel vastgesteld..
Tn t1e gehele Herd.gang bedroeg het aantal ("zekere") eoorten 48 in 1)Jl en
52 ín 1979-1981 op een totalre opper"r,rlalcte van ca 80 ha.

Dit zLJr. %eer inorulcr*ekkend.e getallen als we d.e gerÍnge oppervlalctes ín
beschouwing nemen. Vrijwel nergens in de Kernpen treffen rre een dergelijke
:roortenri jkdom op zorn oppervlairte aan!

Zeer uniek voor d.e Kempen is de soorten-combinatie zoals d.ie in d.e Herd.-
gang voorkom,t, kenmerkend. voor een oud-, ontwlkkeld en zeer rijk bos met
een grote afwisseling van boom-, stzrrik- en kruid.typenr veel Beuken en met
een fraai krcnkel-end.e Reusel. Het gaat vooral om d.o volgend.e soortenl

lloutsnlp
Bosui-1
Zrlarll,e Specht (UoS. iLichtbeirt)
Kleine Bonte SpecH
Fluiter
Tuurgoud.haant jc

Grauwe Vliegenvanger (hoge dicirtheid)
Boomklever
Boomkruiper (hoge dichtheid )
1,íielewaa1
Vink (hoge d"ichtheiri)
Goudvink

la"rnaast is Ce ierd-gang reed.s zeer lange tljd. broed.gebied. van d.e schaarse
:jsvcge-, ie danken aan d,e aanwezigheid. van steile wanclen in d-e Reusel-
c€vlrS, veei vis en een grote mate van rust.

l:crtn.ier in d.e i{erdgang

---e-; ;e g;ed.eei-te had. in 1981 een totale broed.vogeldichtheid. van ,16 à 8r?.
tarenfba j-n het genele gebied, en 7tZ à 1A16 patenfha ín het bosged.eelte.
PiaatseLijk is d.e di.chtheid. nog veel groter, namelijk 15 à zo paren/ha,,
In figuur I zi jn rie totale d.ichthecl"en per d.eelgebied. weergegeven.

0

<1 -2
3-5

6rl0
t
a

i-i*,rur 3. Íota1e broed.vogeldichthed-en
rn 1!E'i , uitgaande van r!zekerer' (") en

in d.eelgelied.er. ia het 3e ged.eelte
ttnogelijke" * fm usekere'r gevallen

paren/ha

f]0
| - f.r-s
IlïlTJ 

u-'o

lfl-20

-ril
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l'iiet alleen de totale dichthed.en zijn zeer hoog, maer ook die van een -:at-
tal soo:.ten afzond.erli jk (tatef t ).

if;e"be1 1. lichthed-en van enkele broed.vogelsoorten in het le ged.eelte in
1981 1 uitgaand"e van "zekere'r territoria.

Ook andere soorten bereiken vermoedelijk hoge dichthed.en, maar door het
grcte aand.eel van rrmogeli jke" en 'rwaarschi jnli jkerl territoria zi jn d.eze
niet opgenomen.

}e gehele ï{erdgang haC in 1)Jl een totale broed.vogeldichtheid. van tenminste
[ir3 parenTrna. Ook momen'teei zal aat in &ie ord.e van grootte lÍggen.
0oir d-e c|ichihed.en van veie soorien afzor'd.erlijk zijn reer hoogr maar voor.
d-e mceste soor-ten beschikken we over te weinig informatie om dat nacler te
kwantír'iceren. .l"jrrkere gegevens zr jn weergegeven Ín tabel 2.

'i'nbe1 2. )ici'r.i;heclen van enkele broed.r,ogeisoorten in d.e gehele ilerclgang.r
In vri jwel_ al_1e gevatlen gaat het om 'rmogeli jke', en nwaarÍ.;chi jn*
J-i.;*e" ierritoria, waarbi,i overigens voorzichtig te werk 1s gegaan.

S o o.r:-L DichtheÍd (parenfina) 0omerkingen
WinterkoninkJe

Bood.borst je
Fit ís
Grauwe Vlieg:envanger

Boomkruiper

ïÍnk

o r51

a r43

o r47

o r17

o r34
o,60

in beukenbos 1r32

inclusief meil Oe34

in beukenbos Orp2

Scort

ïo i etrciiri f

Torte Lduif

i{o ii; snip
Zwarle Specht

Grote.Bonte Si:echt

Flult e r

Vuur"gourl-haant je

Gr:ru;rre lrl iegenvanger

Bcr::nlcruiper

l.Ii"elewaa1

f ichtheiri (paren/ha)

O, io
^ ^4_1 ,a r

wrJ)

a ro4

ur ll

0 ro8 à 0,15

orlo

or29
>o r?c

o'30
orotl

0omerkingen

situatie 1979 (23-25 net)
situatie 1979 (21-2! nci)
situatie 1979 (23-25 nez)

situatie 1971 t 1972t 1979, 198

situatie 1979 (23*25 ne;-)

varierend. aantal, siiuatie
1975-1979

situatie 1979 (23-25 rrrei-) en
vermoed-elijk ook 1!81

situatie 1979 (23-25 me:-)
situatie 1pB1

situatie 1!81

situatie 1981

:E.- íleqevens van vóór
or'rrt1àt onzeker is of
eenkomen.

197§ (dus ook d-e telling uit
d-ergeli jke resultaten nog met

1957) zi jn niet opg:e;icr.int
d.e huidige situatie o-ier-
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1'{Jh-T-BIiO]ID]IOGTILS VÀN DE H}]R}GÀNG

Inlerding

Over d.e 'rniet-broed"vogels'r van d.e Herd_61apg, zoals over:zomeraa?s, d-oor-
trekkers en wintergasten, is weinig bekend..
Een uitzonC.ering hierop is het beekdal, van d.e Reuse1 van d.e Herd.gang tot
aan het l{ilhelminakanaail de resultaten varl een aantal. vogeltellingen in
Cit gebied. word.en besproken in het votgend.e hoofd.stuk.
In onderstaand.e worden enkele korte opmerklngen E;emaakt over enkele bos-
vogels d.ie tot d.e niet-broed.vogels behoren.
Fader ond.erzoek naar d.e ftrnotie van d.e Herdgang voor d.e niet-broedvo61e1s
is gewenst.

l'lnke l-e niet-broedvoge 1s

l,aas: Ce '.'e:e aigemene soorten, die als niet-broed,vogel in d.e Herd.gang
zt;r-,l>-atgenonet], treiie:: we o.a. de volgenCe aan:

''iesrerl:ef : zctte: o; iccrtrek als in d.e broedti jd. jagen geregeld. l,lesnen-
i.errei i:: e:: roldorr àe ïerdgang. ïcora1 d.e laatste jaren ie het aan-
:a, waa:renirgen in de broectijd (juni-juli) gestegen, hetgeen gele-
4e1i b:cede:: in d,e cngeving Coet vermoeden.

r:a-v:-<: het 6ehe1e jaar d,oor jagen frequent Eaviken in d.e Herd.gang:.

l -:r-,:srl a;s ,{avik, hoewel zomerhraarnemingen in d.e Herd.gang wat schaarser
z i i-

i-:-rzerC: a1s iiavik.
:lor: op I a::ríl 1980 werd een roepend.e i{on gehoord"; het aantal waarne*

mingen i-n d-e Kemnen is op één hand te tellen.
iJsvogel: een normale gast langs d.e Reusel, die het gehele jaar gezien

kan rrord.en.

Grote Gere Kviikstaart: naast d"e geva11en, vermeld. in het volgend.e hoofd.-
stuk, werd een zomervÍaarneming verrichtr 1t mei 1!81 1 ?; zie ook
t,i j het hoofd.stuk over broedvogels.

tsonte vliegenvan€ier3 verschijnt geregeld- op trek Ín het gebied..
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fiïilÍilll'fÀTl,)N VAN 1;l "BïilKirlNT'RLLINOï]N'r LANOS nnN DEEL VÀN DE RIIUSEL

Inleid,ing

ïn de jaren 1977-1980 heeft de Yogelwer@roep "De Kempen'r in totaal een
twaalftal tellingen georganiseerd. van vogels, díe in het winterhalfjaar
op en langs de beken in de Kempen verblijven.
Doel was het verkrijgen van inzioht in d.e aantallen, biotoopkeuze e.à.
van vogels en, vooral, het verkrijgen van inzicht ln de betekenis van
de beken voo:' díe vogels.
In twaalf weekenden in d.iverse maanden van het winterhalfJaar werd.en
tellingen gehouden langs totaal oa 110 km beek en d.e resultaten waren
zonder meer veuassenà te noemen: veel soorten werd.en in aantallen aan-
getroffen die niemand van te voren had" d.urven voorspellen, àe versprei-
dingspatronen ïilaren zeer interessant en naast de "normalo, functie van
cie'beken voor de diverse socrten ]cwam het effeot van "opvanggebied.'r van
d"e beken in geval van het dichtvriezen van d.e vennen, plassen en afgraË
vingen uitermate go:d. naar voren (Heilnea in prep.).
In clit hoofristuk word.en de resuliaten van d.eze tellingen langs een d.ee1
van d,e beek de Reusel besproken.

tÍethod.e

AI1e beken in d.e (empen werd.en vooraf in kleine stukjes, trajecten ge-
noemd., verd.eeld. net een gemi.d.deltie lengte van J-800 raeter. Getracht
werd. d.eze tra ject eD. zo hornogeen mogeli jk te houden, d-.lt.%. natuurLi jke
èn genorïaliseerd.e beeklopen nerdea gescheidea, evenals verscbillen in
land.schap (bossen, weilancien e.d. ) op d.e oevers.
In een vastgesteld weekend. d,ienden d.e med.ewerkers bua telgebied. (neer-
dere trajecten vormen een telgeb:.ed.) af te lopen. A1le waargenomen
vogels, die behoord.en tot de telsoorten, werd.en p6r traject op een fop.
mul ier ingevuid..
De teldagen van het Reusel-telgebied raren a1s volgtr

A. 30.01 .1977
B. 27.O3.1977
c. 15.01 .1978
D" '19.03.1978

8.23.12,19i8
F. 03.O2,1979
G.21.o).1919
H. 14.10.1979

ï, 27.1A.1979
J. 02.12.1979
K. '13.01 . 1g8O
L. 27.O1.1p8O

Een overzÍcht van het telg'ebied met trajectind.eling en -nummering is
weergegeven in figuur 1. Op 03.02.1979 werd. trajeot 9 vail{ege d.e hoge
waterstand. (overstromingen) niet gete1d..
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Resul-taten

Per teleoort word.en, yaak
De teldagen zijn afgekort
met hod.e-be s chri jving.

!odaars

- 5(i-

in tabeL-vorm,
met de Lette:rs

de reguLtaten weergeélëvear
L t/n t zoals vermeLd bi j d.e

trajeot

iÍet blijkt, dat de Reusel een belang:rijke winten-verblijfplaate voor
Dodaa'rzen is" Het vcornamelijk voorkomen op bet gekanalleeerd.a dee1
van d.e beek iranert vermoedelijk samen rnet het opener karalcter ervan
of met de stroomsnelheid.

traJect 17. lit is zeker uit-
vorstperiod.e, raardoor a1le

Bl-auwe Reiger

Deze visser prefereert een open landschapst;rpe en komt d.erhalve nietof slechts bij uitzond.ering voor langs in bos gelegen beken.
De totalen (trajecten !-18) zijn a1s volgt:

Kr:obbeLzw.aqn

Bi j d.e F*te1ling 1 onvolwassen vogel op
zond.erl"ijk en een gevolg van d.e strenge
vennen etc. dichtgevro?en waren.

Rietg:ans

3ij de F*teliing pleisterd.en tenminste
dit is uitzond.erlÍ.jk,

t e 1d-a4i g 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TotaaL
À
3
C

D

11

F
G

H

ï
J
K
L

1

1

11
2

113
3

3
4
2

4

Z

5
5

1'1

6
6
1

é

0
5I
9
7

65

2
11
22

5
4
3

)

xt of aaï 811

À: 1

Br O

C: 3
D;2

Er 2
F: 1

Gr O

H: 1

rr 3
Jr6
KrB
tr 3

18O ex laugs traJeot 1f; ook

1

21



i,{i1de 14end.

§ormaal ligger d.e aantallen snder d.e 1001 maar rad.ereÍfi Eielx ro de op-
rrengfunctie biJ s*reage vorgt met tenninste 2í0 6: bij d-e F- 611 363
ex bij d.e G-te1lirg.

ZonerÈalina

Bij rle B-telliag: 1 0 op trajeot 18.

Íiatertaling

Ile totalen per te11ln6 waren a1s vol-g:br

Àr3
BrO
Gr O

D:1

Er 6
Fr 12
GcO
TIT O

I: 1

J; 1

Kr0
t: O

le invloed. van de
Ft e il ingen.

Kuifeend.

vorstperiode zlen we zwak afgespiegeltl. b1J de F- en

Bij de F-telling (vorstperiod.e) 4 ex op traject 17.

Buizerd.

traject
e1 dag g 10 t1 .l .) 13 14 1' 16 17 18 Totaal"

4
17
61
27

) 210
163

1g
B

6

43
99
19

À
?

C

)

:
j

ï
I
T

v
Í
fi

A

4 l
2
2

1
Z

1315
82823

21325
1 1g 110 )50

80 2oo 10
257

44
2

tu
3

4
?

6

23
1

728
7874

42 17

De totalen per telling waren als volgt;
ÀrO
Bc1
G: 1

Ilr 1

Eg 3
Fr5
Or4
IIr 6

ïr 14
Jr 9
Kr 7
tr I

i:e 
=ee za1 d.uideli jk zi jn, d.at

ïar €.::te betekenis is,
het beekd.al d.e Beusel voor BuizerCen
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Blauwe Kiekendief

Hoewel. deze soort slechts betrekkellJk sporad.lsch biJ d.e telllngen word.t
§aargenomen (c: 'i ö, Jt 2 61 Lt 16), heeft het beekd.al van d.e Reusel
vermoed.elijk een belangrijke funotie aLs onderd.eel van het Jachtgebied.
van d.e Blauwe Kiekendief.

Sperwer

Word.t gcregeld waargenomon (C, 1 8, nr t 8, lr 1 g+'t ex, Kr 1 et, Lr
2 8), maar gezien d-e geringe trefkaus vormt het beekclal van d.e Reusei
waarschijnlijk jachtgebied voor 1-3 Sperwers.

Sme 1 1 eken

Btj d"e J-telling í 0

Torenvalk

langs traject 1).

De totalen per telling waren als volgt:
A; 2
B:O
D:2

E: 0
F: 3

G: 0
E:3

I: 4
J: 4-5
K:2
L: 3

Waterral

Bij de J-telling 1 ex op traject 13. Het freqnenter voorkomen van kíater-
rallen langs d.e beek is niet uitgesloten.

Waterhoen

De totalen per telling waren a1s volgt:
A:18
B: 11

ct 49
Dr 16

E: i3
F: 11

G: 1

H:14

ïc 23
Jr 34
Kz 14
tr 68

Haterhoenen zijn zeer gevoelig voor vorstperiodes, hetgeen vooral tot
uitd"rukking komt bij d.e G-te11ing (na afloop van een vorstperiod.e).
Àan d.e verd.eling van d.e totalen per traject (hierond.er) zien we, d.at
concentraties slechts op zeer bepaalde plaatsen optred.en:

Kievit

Teilingen van Kieviten langs
weerszijd.en erwan) geven het

d.e beek (tot marimaal oa 30O neter aa.a
volgend.e te zieag

trajeot 9 10 11 12 í3 14 15 16 17 18

aantal 2225 7 O 1 4 5o 1 4 27

zeSgen.
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A: 0
Ir 54
Cr 0
D:O

E: 0
F:O
Gr?-53
i{: 54

ïr l0O
Jr 1,
Kr0
L: 27

AL".i-een in maart word.en Kieviten gesignaleerd (d.ee1s broedvog:els) en in
oiitober, met ui.tzondering van de J- en ï,-te1lÍngen.

fletp:eqie

De totalen per telring waren als volgtr
Ar 1

Br 5

l: 0

E: 11

F:O
G:)1J
Hr3

J: 8
K:0
L: 2

iÍet aantal f i':ctueeri tarneli jk sterk, maar d.oor d.e bekentellingea is
duidelrjk geworo.en Cat langs d.e beken soms aanzienlijke aantalLen Watep-
snir:pen k:.nnen verbl- i jven.

l{u1p

Tellingen yaa lÍulpen la,rngs rle Ëeek resul.teerd.en in het volg:ead.er

Opner&e1iik is, dat alleea Ln d.e ríater 1979/80 Wulpen werd.en a.ange-
troffen.

Ie- -rin3en var Gru;;ors ianEs de beek resulteerden in het volgenàe:

Gruttors Komen in de Kempen niet in de i+inter voor.
jaar (maart), a1s nog lang niet a1le Gruttois ien:g
langs d.e Heusel gesignaleerd.

Tureluur:

tsi j ti"e B-telling p ex op traject 1q.

{i!-g3i-ie,

Bij d.e D-, G-1 H- en J-tellingen telkens 1 exemplaa.r,

Ii;, rrogel

Bij de C- en Ï,-tellingen beide 1 ex op traject 10.

À1leen in het voolL
zijn, werd"en ze

E; 0
F:0
G: 0
H:O

T. 
'l. L

Js 3
Ke 17
t:10

à:O
Bt 14
C: O

Dr 17

ErO
FrO
G:B
E;O

ï: 0
Jr0
KrCI
Ls O
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Kramsvogel

De totalen per telling lraren a1s volg;t:

Koperwiek

Ie totalen per telllng waren als volgtl
À: 1

R: 1,
Cr 80
Dr +6O

Er
F:

lJr

L

U

1

a

I: 11
rJ E tY
Kr2
Lz 28

7,owe1 bij Kramsvogel a1 s Koperwiek i"s de lnvloed van d.e vorstperiode
(ti3aens d.e E- en F-tel11ngen) goed. zichtbaar. De aantailen van beid.e
soorten tijdens de H-te11ine (en bij Kramsvogel ook bij I-tellins) zijn
ge::in4; d.oord.at d.e d.oortrek d.an juist op gan€ komt.

Grote Gele Kwikstaart

Bij d.e c-telling'J ex or: traject 1l en bij de J-telling 1 ex op traject
t).

Naar:'t a1 d.eze vogelsoorten rerden er nog vele andere Ïíaargeaomen, wae.rop
we echter niet verd-er ingaaa.

A: 74
B: ,1
C; Bg
D:t120

Er 10
X'r O

Gr 10
Hel

Ir 2
Jr 24
Kr 79
t:137
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Broedvogels

Uit de iuventarisatie van 1981 yan een d.eeI van d.e Herd.gang en aLLerLei
gegeveas van &e gehele Eerrttgar:g 1s het vö].B6nd.e ovèrduid.elíJk geword"ear

1. Ile soorËenrijkcLon, d.e garinge oppe:nrlalrte in beeohouwiÍlg genos6n,
is uitsorderliJk hoogl

2. De totale broedvog:eldiahtheld is hoog, eveaalr d.e rl.íobthed.en vaa
vele soortea afaondërlijk1

3. De roorteaooabiaetie ie voor Eempisohe (ea Noord-Brabantse) tr-
gf,lpper miekl

4. Eea aartal soorteo is , regiouaal of nationaal becl.onl echÉ,are
tot seer sohaars, raEri:vatr diversa sordea beil.reigdl..

,, iei-broed.vogels

]riet name uit de resirltaten van de bekentellingen is gebleken, d.a.t zowel
beek als beekd.al van de R.eueel een zeer belangrijke functÍe voor vogele
tijd.ens dootrrek en in d.e winter verrullen. Xit blijld zowel ult d.e aoorL
ïen a1s d.e d.i-ohthed.en.
Overígens zijn d,e bekentellingen slechts ln enkele maand.en van het jaar
uitgevoerd.l het valt te verwachten, d.at tellingen in d.e zomermaand.en -
met name voor:- en nazomer - veei nieuwe feiten aan het llcht brengen.
De aangegeven functie van beek en beekd.al voor de niet-broedvogels is
d,aarom een (vermoed.eliJk grote) ond.ereohatting van d.e werkeliJke functle!

Voorstellen t,a.v. nLilverkaveling De Hilver

Een intacte (meand.erend.e) beek met beekbegeleid.end- bos en bijbehorend.e
vogelfa,una en ve€ietatie behoort zowel regionaal a1s nationaal bezien toi
d"e meest waardevolle land-schapselementenl slechts minieme restanten ejr/anzijn overgebleven. ïedere bed.reiging van d.er*e1Íjke waard.evolle land.scjtars-
i:lementen moet d.an ook afg:ekeurd" word.en, hetgeen ook voor d.e huid.ige be-
grenzinq van het nrilverkavel.ingsgebied. geld.t. De grens loopt d.irect langs
een cleel (i:.et 3e gedeelte) van de ïIerd.gang; d-it is met name een k-*etsbare
situa-Lie, d.aar het grond en oppet:vlalstewater in de ríchtln4; van d.e Hero-
Eang (naar d-e beek de Reusel) stroomt, zoda* aLler1eí stofien ma'rkelijk
het beekdal binnen kunnen dringen. l{ij zijn d.an ook van mening, d.at d.e
grens van het verkavelingsgebied. moet word.en verlegd. zoals ín figuur 2in "Vogels van de Spreeuwelsche Heid.e,' staat aangegeven.
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BROI]DVOGEIS VAN DE SPRTEUI.TELSCI{E HEIDE

Ínleid ing

Ie Slreeuwelsche Heid.e is een reeds lang geied.en ontgonnen held.egebied,,
dat momenteel in agrarisch gebrui-k is met in hoofd.zaak welland.en, r+at
mind-er bouwland, en braakliggend.e delen en slechts spaarzaam enkele
broekbos jes.
Xr is geen intensief broedvogel--inventarisatiewerk verricht. Om echter
een volLedig beelC te -<rj-jgen van het beiang van het gebied. voor d_e

br:ed,vogeJ-s, is een toexomstige intensievere inventarisatie zeker ge-
wenst.

I'ieihode

llet in d.it hooic.st,i.k besoroken gebied, is aangegeven in figuur 1.
De totale orpe:rrlakte beCraa4'i 250 na. Het gebied. is gemakshalve aan-
gedrrtd met rle naan Soreeu',sefsche Eeile, hoewel hier op d.e tonografiscire
kaarten alleen de oostelr.itce rand mee word.t aanged.ulci en het overige
als llllschot shoek.
Gege'rens van .róór '1 c31 zi jn aÍ*rornsii.g van incid.entel"e bezoeken van di-
verse .oersonen; oaaràoor is sleehts ven enkele weiöevogels een red.e-
i.i.jr bee1d. ie geven.
- . ^42fn 19ö1 is er tot onze grote spijt slechts één telling van weid.evogeJ-s
gehoud.en, narneli jk 18 aorii; "tf " vogels d.ie een territorium vertegen-
vrrordigd.en werden o-D een kaart 1 z 1C.000 ingetekend.. Dit heeft uiter-
aard tot gevolg dat het beeld van '1i81 voor vrijwel aIle soorten vrij
tot zeer onvollerjg is. Een goed. bee1d. is verrnoed-eli jk alleen verkre-
gen van scholekster, Hulp en,Srutto, 0p 18 april werd- tevens geteld on
steenuiien m.b.v. het reprocuceren van d.e roep (cassette-record.er).

Crit eria

Het criterium ls eenvoudig: er word-t uitgegaan van ee]1 broed.paar a1s o-rr
d"e betreffend.e plaats tenminste één maa.l- terri.toriurnged.rag werd. lraarge-
nomen. Ïn enkele gevallen konden paren "bevesti61d." word.en d.oor het waar-
nemen van uitgevlogen jongen of typisch ged_rag ( l5v. alarmeren).
Het is d.uid"e1i jk, dat een d.ergeli jk "Iaag,' criterium, een gevolg van d-e
zeer geringe tel-activiteit, z,al resulteren in fouten: enerzijd"s ku:tnen
ten onrechte paren zijn meegeteld,, d.ie op d.oortrek e.d.. betrekki.ng heb-
benr anCerzijd.s krrnnen d.oor d"e weinige bezoeken gemakkelijk paren over
het hoofd gezíen z,ojn of gemist zijn d-oor latere vestigÍngen, op het
betreffend.e moment elders verbli. jven e.d.
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g?ens inventari-
sat iegebied.

aa a. grens Ruilverka-
veling t'De Hil"ver"

Figuur 1. Begrenzlng van d.e spreeuwelsche IIeíd.e. lropogr. kaart 51 Ct
scba.al 1 I 10.000 (verkleind. naar oa 1 , 15,0OO).

Soortbeschri.ivingen

lan vrijrel alle broedvogelsoorten kan, door h.et ontbreken van d.egeliJk
rateriaal, Seerr aantaleopgave en besehrijvÍng gegèvee word.en. Er werÈtrraarol volsta'ar. net een soortenliJet, gevolgd. d.oor een aantal kaartJes
en kor-te toelichtingea vann enkele soorten.
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Resultaten

De volgend.e soorten zijn in de Jaren 19BO-1!81 aIs broedvogel binnen het
inventarisat iegebied. vast ge st e 1d. I

Wi-i d.e Eend.
Patri js
Fazant
S cho 1 ekst er
Kievit
Grutt o
'r,Ju1p

Ture luur
iloutduif
Koekoek
Í,/e 1d1e euwerik
Boe renzr*aluw
Huiszwa Luw
Graspieper
Gele Kwikstaart

l{itte Kwikstaart
!{interkoninkJe
Heggemus
Rood-borst Je
Zuarle Roodstaart
Roodborsttapuit
Merel
Zanglijster
Grote Lijster
Grasmus
Tuinfluiter
Zwartkop
T jift jaf
Fit is

Grauwe Viiegen-
vanget

Staartmees
Matkop
Pimpelmees
Koolmees
Ekster
Zwart,e Kraai
Spreeuw
HuÍsmus
Ringmus
Vink
G roonl ing
Kneu
Geelgors

Patrliq, Perdix perdix

Zotvel in 1980 als 1t81 werd.en 2 paren geteld.; d.it za1 echter een ond.er*
schatting zijn.

Gele Kwikgl?alt, IrÍotaci11a flava

Zowel in 1!BO a1s 1t81 '1 paar.

Zw,atl,e Roodstaart, Phoenicurus ochruros

ïn 1980 1 paar nabiJ Heikant.

Geelgors, Emberlza citrinella

ïn 198O I zangposten; in 1!81 helaas niet geteld.
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Scholekster, Haematopus ostralegus

In 1)16 2 broed.paren, in 19?8 3 broedparen, vraalrran respo Zr 3 en I jongen
uitv-logen en in 19BO 2 paren.
0o'18 aoril 19812 paren plus één solitair exemplaar, ofwel 2-l paren.
Ofschocn ile Scholekster in de Kempen d-e laatste tientallen Jaren sterll is
toerenornen, is absoluut gezien het aantal paren vrij gering (ca 30).

:-ievi; , r.Ianelius vanellus (geen kaart )

:.:..zz:-.2- pa:er, in 1981 wordt geschat op tenminste 2O-2).
I-'- '::'-' ;::d.e Sraaksma (1981) 2I pa7en, hetgeen goed. overeenkomt met cr.e
c:-ai::-:r-<:ii j-ce ) schatting voor',l981.
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0rutto, Limosa limosa

In het begi.n van d-e zestiger jaren broedden er oa 1! oaren. De soort is
sind-sclien afgenomen; in 1!BO waren er I paren en op 18 april 1981 5 paren.
OveriÍ{ens is een aantal van ) paren op een d"ergeli-jke opnervlalcte regio-
naal gezien (Kempen) vrij hoog.
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lÍn-Ip, Iu*nius arquata

4, í98O 4 ea í98í (18 april) eveneens 4 paren.

Een aaatal Írren geled.en rerd geschat, d.at ín, d.e Kempen zotn ZJ-JO $ vaa
de lÍrrllnn-Fsen itl het agrarische Landschap broed.d.e, Het aantal paren werà
d.estiiils geraad. op 17l-2OO. §oe d.eze aantallen momenteel zijn, is aog niet
te regge.n. ïeI tredea plaataeliJk sterke aantalsdalingen op, zoweL in be-
scherde biilè- als agtarische gebieden.
tsen aaatal van 4-5 1rr.r'ea op een àergelljke oppervlalcte is boog te aoeinen.

hrrelmr, frilga tota"nu.s (geea kaart)
Ëtil

ïn 198írírerril een bnoedgeval vastgesteld.; broed.en van Tureluu:rs ia
gebied.en is in de Eempen zeer uitzonderlljk.
IIet aar.tal Tureluun-paren is in d.e Kempen d-e laatste tientallen jaren sterk
terug,gelopen. Nomenteel broeden er ï1aar schatting nog geen z\ patel.
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Steenuil-, Athene noctua

oewel nÍet binnen het eigeni-i j<e -reite-cied. vastgesteld., rrsp61 hier toch.
meld.ing gemaakt van 2 territori.a, Cie oo 16 amii werd.en vastgesteld.
tussen Heikant en Baarschot (binnen het rui-lverkavelingsgebíed).
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f veta:.eeuwerik 1981 $ Craspieper 1!81

Vel-dleeuwer:-k, Alaud.a arvengÍs

0c '!E a-pril 't!81 werd.en I z,angposten geteld.; het
zangposten zal echter beduid.end. hoger 1Íggen.

Graspieper, Anthus pratensis

0-r 18 april 1!81 werd-en I zangposten geteld, maar
;erl:el i jk aantal ongetwi jfeLd. hoger zal J"iggen.

werlceli jk aantal vaste

ook hier geldt dat het
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Roodborsttapuit, Saxicola torquata

ïn de period"e lgle-1980 jaarlijks 3 paren. op j8 aprli 1!81 werd l paar ge-
zíens maar d"at ook d.it jaa:: weer I paren aanwezig waren, i.s zeker niet uit-geslotenl d"at het aantal van 1 paar echter ook juist kan zijn, is eveneens
mogelijk omd"at - op grond. van a11erlei losse informatie - gebleken is, fui
1981 een zeer slecht jaar voor Rood.borsttapuiten is geweest.
Ofschoon d.e Rood.borsttapuit in het 1000 hnz firote gebieè van de Kempe:r met
een gleschat aantal van 25O-350 paren (in t981 bed.uidend. rnind.er, mogelijk (
20 fi) absoluut gezien nog vrij talrijk ís, behoort àeze vogetr tot de bed-reig-
d-e soorten, met narne als gevolg van ruilverkaveringlen!
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S oort enr i jkd.om

In 19i10-1t81 werd.en in totaal 43 vogelsoorten als broedvog;el op d.e Spreeu-
vrelsche Heid"e vastgesteld. Dat d.it een ond.erschatting kan ziJn is, 6;ezien
de geringe telintensiteit, zeer weI mogelijk.
:ien Cergelijk aantal is voor een agrarisoh gebioti met sLechts enkeLe broek-
bo-s jes, weinig ruimteli jke variatie en een oppenrlalrte va.n ZJA b.a hoog.
iloo:al, voor weiievogels is i:et gebied. van groot belang, hetgeen bIÍjict uit
Ce soc:'tencombinat ie (en dlchthed"en, zie ond"er) , kenmerkend, voor ri jke
agrarische gebieden, d.ie we in de Kempen sLechts zeer weinig aantreffen,-iiet betreft vooral d.e voigend.e soortenr

Patrijs
S cholekst er
Kievit
Grutt o
i.iu1p

ïlíchthed.en

Tureluur
Veldleeuwerik
Graspieper
GeLe Kwikstaart
Roodborsttapuít

Ie tota.le broedvogeldichtheid is niet bekend..
voor enkele wei-d,evogels gegeven worden (tatet

Tabel 1. Dichthed.en van enkele weidevogels op
1 g80-1 981 .

lÍe1 kunnen d,ichtheid-soi jfers
1).

de §preeuwelsche Heiàe in

Soort

Scholekst er
j.Iievit

C:'utt o

htuip

Roodborsttapuit

Dichtheid. (par.enflOO ha) 0prnerkingen
nOutu

) 8-to
2rO-2r8

116

1a.,L

tn 1978 1rZ

schatting 1p81

Ln 1977-1978 zoa

eituatie 1976-198O

Regionaal gezien aijn d.eze dichthed.en, vooral in comblnatie met elkaar,
hoog te Boemen.
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3.2
NTET-3ROtrDVOOEI,S VAN DE SPREEUhMISCEE HETDE

ïnleiding

In het gebied zlJn in d.e winte::, vooxL en na.zoÍter sLechts weinlg telIlngen
vericht. Uit d.e incid.entele g€gevens blijkt eehter, d.at d.e Spr.eeuweleehe
HeÍd.e voor d.e niet-broed.vogels valrr E6er groot be1ang isg tevens ríerd. àul-
d-eIijk, d.at er eèr a6e? belangriJke wisselwerkLng (relatie) tusser dlt ge-
bied. en d.e ldispeLeind.sche, Nete:lselsche en Laad.scbotss §eld.e bestaat.
Aan d.e hand. van enkele voorbeeld.en wordt d.it aad.er aar6e§6yea. Eet Ls ecb-
ter nood.aakelijk 1n d.e boven geaoead.e period.e van bet Jaar aog d.iverse uit-
gebreid.e tellirgen te houd.en!

Enkele niet-broed.vogel"s

tr"Iild.e Eendl vogels d.ie cp d.e rennea het F1a.es en Goorven verbl-ijvea (rolleL
broed- aLs aiet-broedvogels) gaan rs nacbts in grote getalca op d.e
Spreeuwelsche lleld.e for:rageren. Eet ga.at hier ou houderdea rogels.

WLntertalingr a1s i{i1d-e Eend, eebter het betreft geringere aaatallea.
Rode Wouw: cleze fraaj.e aríeFrer rerd 5 keer aailgetr-offen.
roofvogels; het g:ebied, is seer bela.reriík a1s jachtterrein rrasr Blauxe

Itiekend.iet tr)1 Eavik (n*r)e sperrer (g*IÍ), Bulnerd. (n*H), saerleken
(tl) ea TorernraÉ (B*I). Het B rordt aangegeren d.a* tàt seiied belang-
rijk is voor ia öe omgeving broed.earle roofvogels, uet ïí d.a* het gebied.
in het r*interhalfja^ar (eloortrekkers erx. riatergasten] van belaag is.

f,orhoen: reed.s jarea rord.t een d.eel van d.e Spreerrrelsche Eeid.e (aie kaa::t
hierond.er) gebruikt a1s bold.erplaats ra.a é€n, soms moer, Korhanen.
tevens wordt er regelmatig voed-sel gezocht. Itlet na.me gerien de sterke
recente ach*emitgang rnce* dit van groot belang beschoulsd. word.en!

Goud"plevierr op 18.O4.1981 2 erl regelmatiger voorkomen is echter geën§-
zins uitgesloten.
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Li1l,,1ing van d.e bolderplaats van het Korhoen.
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Kj.cvi. l,: (I(J lT()r'ir\qe -t,c1lingen sugserèrone dat het gobled voor Kieviten
zeer belangrtJk ls. Tr,ree tellLngen kunnen dit Íllustreronr
27.0,8.1979 lllO er
1o.o8.1980 8!O er

Grrrtto: ,liverse tellingen tonen aan, d.at de Spreeuweleche Held.e aèn zeer
belangtijke functie voor CruttorÉ vervult!
a6.o3"1977 60 ex
01.o3.19?B Zja ex
03.o3.1978 400 ex
11.o3.1978 ?0 ex

:r::',, .r--''mio: hor.:we1 d.e 55i:gevens onvol.l-edig,l zijnr Dleisteren in he* gebied
vr:r:noed,e,.j ijk 61erege1<i grote aantallen Regenvnrlpen. De vogels sl,apen
cp Ce LeinCschoise Heid-e, waar in d.e voorjaren van ,1978-1980 bij ge-
::eÍlel-iLe tcilingen r:í.e volgend.e ma:;i.n:a werd.en geteld.: 1974 l45O ex,
1';11 5)9 ex en 1a8o f lrl ex.
Ki"jken we nÍrar rle:r.;rri'biil-,Len op d.e Fipreerrwolsche Heirle (U;v.'l 8,04"
1i)t:1 25Cl ex) , ri;rn bii j](t dat 2tO-4O $ vnn d-e Regenwulpen in d.e wijde
ornílovinr von '1e L:rnd.scho'bse lleirle in hct gebied. overd.;r6 verbllJft
{ f irurt,r:,:]le n erl rusten) .

Huip: ool'": voor" d.eze soo:,t geldt, d"at er vrij grote aantallen verbli jven.
rlnkele voorbceld.enI
(i'1"{,)1,19'i,:-l 1l) ex
09,03 "197ó 20 ex

10.08.1980 6J ex

-l:i,ruita,chtigen: op d.ocrtrek krrnnen soms grote aantallen aangetroffen
uor',.i-en, zoa-"I-s l.ri;!v. op 18.05.197u: 18 Tapuiten en 17.O5.19E0r 23
ï'aacjes en I Roorlborsttapuiten.

Bcnte Kraai: konit in wisselenC-e aantallen voor, echter soms tieniallen
exemplaren, zoals bijv. op 07.O1.1980: 47 ex.

:-aast d.eze soorten zijn er nog vele and"ere in het gebied" waargenomen,
zlzLs Rietgansl Blauwe Reiger, IloutdrrifT Holenri.uif, Tortel-duif, Zwarte
,.:a..,r.i. Iloek, Kaur.r, Kramsvogell Kopen,iek etc.
-:-::.' .e i.riensv;iri;.r:d in, dat on 22 a.ug'r:st,us 1!J6 een Draaihals in een mais-
.,, a 

'1. 
r'l_ l.i.:. f ri_ ge z i en ,

16.06.19?B 385 ex
2r.a6.1978 '130 ex
14.A4.198A 145 ex
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CONCI,TISIES

Broed.voËe 1s

ilit globale gerSevens van 1980 en i9B1 is gebleken dat:
1. de Spreeultelsche Heir1e relatief veel broed.vogelsoorten herberst r

2. d"e soortencombinatie in d"e Kernpen schaars voorkomt en a1s zod.anig
waard-evol is, en

3. d-at d.iverse weidevogels regionaal bezien hoge d,ichthed-en bereiken.
lien betere inventarisatie in 1)B?, is zeker gewenst, vooral om vau" soorten
als Graspiener, Gele Kwikstaart, Geelgors e.d. orecieze informatie te
kri jgen .

i'íiet-broedvogels

LIit incid.entele ge,-eevens is duide.l-i jr ge'lord.en, d.at d.e Spreeuwelsch.e lleid-e
voor vele sooi'ten een bela:rgri jk rus-b- en fourageergebied is, zowel voor
aoortrekkers en rrrintergasten a1s bro,^cvogels uit d-e orngeving.
0p ae relatie tussen hei gebied en d.e }íisleleindsche en lleterseLsche }íeirle
wordt ingeEaan in ncofi.stuk ,.4 en hoofdstuk 8.
Oo-< hrer ge1dt, da.t nader inventarisatiewerk uiterst ger*enst is.

Voorstelien t.a.v. rurlverka.r.'eling De'!iilver

I{ct inventarisatiegei:iei Ce Soree'.r-irelsche Heid.e valt geheel binnen hei;
ruilverJ<;lvelingsgebied., Yerkavelinl era/'an za1 se., aanzienlijke gevolgen
vocr fle vegeis hebben, niei alleen vcor d.ie in het gebied ze1f, maar ooj.;
voor d-ie in de Herdgang en d.e l'lisaeleindsche en Neterselsche Heid.er vee-L
rroS;e1s clie in rl-eze terreinen broeden, naken gebnrik van d-e Sr:reeuweLsche
rleicie on voeclsel te zoelcen of te rusten en eveneens zeer belangrijk is,
dat 'rerka,veling van d-e Spreeuwelsche ï{eid.e via g::ond,wa,terverlasinrr en
vcrbeterd-e waterafvoer funeste gevol.ïen .roor de waterhuishoucring in ï{e::d.-
Ean$ en Misneleindsche en Neterselsche l{eid-e za1 hebben. Dit za1 onmis-
kenbaar zijn ureersiag hebben op d-e vogeis en rl"e vegeta,tie.
Ons ínziens is d-erha.lve een verschuivcn van de grens van het rtriiverk;,^
ve-l"rngsgcbicd. naar het noord.en nood-zakeli jk, hetgeen in figuur 2 staa-L
weergegcven.Jloor ri-e grens op d.eze vrijze te verleggen, word.t een,,r.,,3teF
en land-schapsbuffer'r gecreëerd- tussen het te verkavelen gebÍed. enerzi-.ics
en d.e diverse natuurqebierlen anclerzijd.s.
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ïcorstel voor het verleggen va$ d.e grens van het rtràLverkave-
lirgsgebied I'Ile Eilvert' nabij d.e Berdgangl spreouwel"sahe IÍeid.e
en l{eterselsche ea fispeleind.sche Heid.e. Fra6rneat topogr. M.
51 C, schaal oa "l : í§.OO0.
.-He:cdgangr'/ / /.spreeurelsche Eeide t ffi Hispeleínd.sche en se-
terselsche Eeid.e (zwart: vennen), r...t uoiaige gretrB vanruilverkavelingsgebiecl; ++ + ! voorgestelàe g"*i".
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