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In enkele gebieden in de Kempen worden steeds
vaker putters in het broedseizoen waargenomen.
In de buurt van Hoogeloon is er waarschijnli;k in
2011 een broedgeval geweest (med. Rien
Kelders). Op een locatie in Eindhoven noord is er
een zeker broedgeval geweest. Wim Deeben
heeft een broedende putter gefotografeerd in
Eindhoven noord in 2011. Op naastliggende foto
is goed te zie hoe goed deze putternest mooi zit
verborgen in een boom.

De putters kunnen we vaak aantreffen in ruige
braakliggende terreinen met veel kruiden en wat
struik;es. Soms kun je Putters ook wel
aantreffen in dichte bomen maar ook
bijvoorbeeld in coniferen. Dus een oproep aan
iedereen om ook in 201,2 eens extra te gaan
letten op putters in het broedseizoen in de
Kempen, en gegevens doorgeven. I
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Op 24 april 2011 zi;n we weer wezen spiegelen bij haviksnesten. Daarbil waren aanwezig Douwe en

Wiebe Witteveen, Ti.1n en Bart Bekkers. We spiegelden dit jaar 11 nesten. Opvallend was dat de
meeste al vast zaten te broeden. Vroeger als normaal. Bij elk nest dat gespiegeld wordt, lopen we
rond door het nestbos op zoek naar pluk- en prooiresten. En niet onbelangrijk ruiveren verzamelen
voor leefti;ds- en individuele herkenning. Ook leiden we aan de veren de turnover en eventuele
vervolging af. Op 27 april ook wezen spiegelen met onder andere Frans Huybers, Mart van den Broek
en lohan Maas onder supervisie van Douwe en Wiebe Witteveen.

< Resultaten >

Opvallend:
2 keer een S-legsel
5 keer een 4-legsel
4 keer een 3-legsel

Samen 42 eieren met gemiddeld 3,81 eieren per nest.

Z I elauwe Klauwier

Nest Eieren
1 5
2 4
? 4
4 3
5 3

6 3

7 4
8 4
9 4
10 3

11 5

Een zeer hoog gemiddelde dit jaar. I
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