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Eeru onc INVENTARISEREN IN DE Keu perv

Dit voorjaar heb ik veel vogels geinventariseerd als onderdeel van mijn werk voor de
provincie. Vooral in de Kempen lagen dit jaar veel door mij te tellen gebieden. Hier volgt een
verslag van zomaar een werkdag. 28 mei 2001.

Eerst naar Pastoorsweijer en omgeving. Het was al behoorlijk warm om 5 uur: zo'n 77
graden! Door de doorstaande wind was er geen dauw, wat r.vel prettig is als je rond die
visvijvers moet zijn. Je kunt al merken dat sommige soorten minder fanatiek zingen dan
eerder in het seizoen. Maar toch nog volop vogelzang.

Eerst het deei rond de Pastoorsweijers gedaan. De Roodborsten, Koolmezen en

Winterkoningen zongen nog behoorlijk. Het aantal Kleine Karekieten viel wat tegen, of ze
zongen niet Ik telde er maar negen, wat niet veel is voor drie vijvers. Ten zuiden van de

vijvers zat de Goudfazant weer volop te roepen. Tijdens mijn eerste bezoek had ik hem ook
gehoord, daarna niet meer. Maar ook nu liet hij zich weer niet zien.

In een wilgje aan de rand van de middelste vijver ontdekte ik een jonge IJsvogel, die
bedelgeluidjes maakte. Later zag ik langs de Beekloop een mogelijk nesthol van deze soor1,

even daarna gevolgd door een langsvliegend exemplaar. Oud of jong kon ik zo snel niet zien.

Dat r,vordt de kornende tijd het probleem. Aan de noordrand van de vijvers kwam ook nog
zo'n blauwe schicht door het bos de vijver overgevlogen. Waarschijnluk een oude met voer
voor zijn jong. Na ruim twee uur het intensiefste deel klaar, maar dat is pas eenderde van het
telgebied.

In het bosgebied ten westen van de vijvers geen schokkende waarnemingen. Wel
plaatselijk veel Vinken. Als laatste de landbouwenclave Beeken en de bossen rond het
Koolblieksven. ln de Beeken zat een Geelgors te zingen. Tegen de Beeken langs de Beekloop
zong een Wielewaal. Daar vond ik aan de voet van een holle boom ook wat veren, die naar ik
vermoed van een Mandarijneend vrouwtje zijn. Tijdens mijn eerste bezoek zagik een paartje
Mandarijneend daar vlakbij, op de Beekloop.

Bij het Koolblieksven zong een Vuurgoudhaantje en een ZomerLortel Die zijn ook
dun gezaaid tegenwoordig. Uit de coniferenaanplant naast het telgebied vlogen twee
Appelvinken op, ik kon er tenminste niets anders van maken, rnaar rk zag ze te kort naar mijn
zin. Om half elf terug bij de auto.

Het valt me de laatste week op dat op veel plaatsen de dennen zo olttzettend bruin
beginnen te kleuren. Als je dan kqkt waardoor, dan zie je dat de naalden van vorig jaar al

weer af aan het sterven zrjn.In somrnige bossen wordt het nu eerder lichter dan donkerder.
Als tweede gebied had ik een kleiner gebied gekozen: de Elshouters ten noorden van

Dommelen, aan de Dommel. In het weidegebied aan de zuidkant twee paartjes
Roodborsttapuit met jongen. In de bosjes de te venvachten struweelvogels, en ook nog een

Spotvogel en Bosrietzanger.
Ten noorden daarvan bemerkte ik in een grasland een Ooievaar. Eerst stond hij wat te

niksen, maar even later ging hij toch op de wieken. Het was een geringd exemplaaÍ. maar
zonder telescoop is de ring niet zo af te lezen. Zeker niet als de vogel wegvliegt.

Langs de Dommel volop Weidebeekjuffer'. Calopteryx .splendens. Op een plaats telde
rk zo 14 mannetjes, maar ze zitÍen overal langs de oever. Een paartje Buizerds cirkelde
alarmerend over en aan de overkant in het Heike riep nog een Wielewaal. Om kwarl over een
terug bij af.
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