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Trektelling op de Strabrechtse Heide 1998
GenRrr Vrrur

ln 1998 is er vanwege het misera-

bele weer, erg onregelmatig geteld. Er
werden bijzonder veel water(ige) vogels
waargenomen

Slechts enkele dagen met redelijk
weer is er volgens de norm van vorig jaar
geteld Deze dagen: 3 en 31 oktober, zijn
afzonderlijk in de overzichtstabel opge-
nomen De rest van de waarnemingen zijn
per 10 of 5 dagen samengevoegd om toch
nog een beetje een redelijk overzicht te
kunnen maken. Veel soorten zouden an-

ders compleet afi.vezig zijn geweest in het
overzrcht

Er u,erden toch noqal r,vat leuke
sooften gezien met als hoogtepunt de

vlucht Kraanvogels die op l0 oktober door
Willem werd waarqenomen. Enkele inter-

essante waarnemingen o.a. de Raaf en de

Grote Zilverreigers werden aangeleverd
door Jan Erik Kikkert.

De trouwe volhouders: Ton Geerts,
Henk Munsters en Willem Veenhuizen be-
dankt voor het tellen.

Misschien hebben we dit jaar meer
geluk. Uiteraard is elk lid van harte uit-
genodigd om het fantastische verschijnsel
met ons mee te beleven op onze vaste tel-
post. De teldata kun je vinden in de

convo's. De telpost is ongeveer 200 meter
van "de Plaetse" verwijderd. Auto parkeren

op de parkeerplaats. dan langs de schaaps-
kooi het fietspad over de hei volgen en je
kunt ons niet missen.
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Getelde trekkers op de Strabrechtse Heide in 1998 in de diverse perioden en op de teldagen
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Soort : 3 oktober 1-10 okt. 11-15 okt 16-20 0kt i 21-30 okt i31 0ktober
aalscholver 600 160
grote zilverreiqer : 4

blauwe reiger 1 I
grauwe .qans 16 1

wilde eend 4

blauwe kiekendief 1

havik 2
1Sperwer ' z 1.2:1

br-rizerd 2i113
torenvalk 5 ltp i : 2

smelleken : ; 
i

I

kraanvosel aíJ+

watersnip
holenduif | 2

houtduif 63 80

sroenespecht , 1t.p.
zwarÍe specht

2 2

veldleer-rwerik 4 I )

witte kwikstaart 9 I t2t J I J

kramsvogel 2

zanglij ster iL6 5 J 2 2

kopenviek 7 22 84 3719 18

srote liister 4

baardmannetie 4

staaftmees 3 t.o.
koolmees 2tp,
vlaamse qaai 2

kauw 32

roek 22

raaf I

vrnk 14 86

keep 1 8i i8
qroenling 1 ,: 2
putter' 8

sii s 2

kneu : 18 88
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geelgors | 3

iletÍrors 5 214 J 1


