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VOGELS EN VLIEGERS 2

Et àjn tegenwoordig vliegers te koop in allerlei vogelsilhouetten. Ik sprak iemand die
een vlieger in de vorm van een Buizerd had, ongeveer op ware grootte. Toen deze vlieger op
ongeveer 200 meter hoogte stond. kwamen er twee Buizerden omheen scluoeven.

Hnrus ScnRnoen

WAARNEMING VAN EEN HOP

Op de avond van 2 mei 1996 was ik op het landgoed Ten Vorsel in Bladel. tn het
beekdal van de Grote Beerze zaten veel Wilde Eenden. een Wulp en een koppeltje patijzen.
Toen ik weer ricltting huis wilde gaan, vloog er plotseling een Hop op uit de benn. Hij vloog in
een fruitboom in het boomgaardje bij een boerderij. lk heb hem daarna ondanks ,".1 rp.r.i.,
met de kijker niet meer gezien.

Het lijkt erop dat de Hop de laatste tijd ueer meer rvordt geÀen. Zoheeft" er in 1995 i1
Casteren bhjkbaar een gebroed. Volgens het boek 'Dieren \jan ouze landschappen' van K. Hana
uit 1943 kwam de Hop toen nog geregeld voor il het zuidoosten van ons land.

Totrttrty vAN DER Vlrureru

Naschrift redaktie: Ook in 199ó zou de Hop u'eer in Casteren gezeten hebben, zo
willen de geruchten. (Zie ook SOVON Nier.rns van september'96.) Maar er njn mij verder
geen waamemingen bekend. Overigens ligt Ten Vorsel precies ten zuiden van Casteren! De
waargenomen vogel kan goed daar naar op \\'eg -se\\eeÍ zijn.

In de Belgische regio tussen Tumhout en Postel heeft dit jaar evereens een Hop
gebroed volgens Marc Srnets. Misschien door jon-een vari 1995 uit Castereu?

WAARNEMING VAN EEN ZINGENDE ROODMUS OP DE LANDSCHOTSE HEIDE

Op 3l mei 1996 was ik op de Lartdschotse Heide orn vogels te ringen in het kadervan
het Constant Effort Site projekt. Tijdens het controleren van de netten werd mijn aandacht
getrokken door de vreemde zaÍtg vatT een r o,eel. die ik ergens van herkende, ma21 niet uit de
Kempen. la, dat moet een Roodmus zijn. Die had ik op Schiermonnikoog genen en gehoord.

De vogel zat op l0 meter r''an het ret te lrr-qen. maar ik kon hem eerst niet zien. Toen
ik ,jo zang imiteerde ku'am hij no-e iets dichterbij. maar hlj zaÍ nog steeds achter een
wilgestruik. Ik dacht al, als ik hem niet te zien krijg. ben ik er toch al vrijwel zeker van dat het
een Roodmus is. Dan kan ik thuis zijn zarlg e\ en opzoeken om dat de bevestigen.

Gelukkig hij bleef zingen en kon ik zo gaan staan dat hij in beelct kwam. Met de
verrekijker kon ik zien dat het inderdaad een Roodmus rvas. Een vogel ter grootte van een
Groenling met een musachtig uiterlijk. niet rood. rnaar grijsbruin met een gevlekte borst. Zijn
stuit heb ik niet geàet. Als hij dan ook nog zingt. is het een jong maruretje.

Na vijf minuten was hij weg. Ik heb hem later niet meer gezien of gehoord.
Waarschijnlijk is het een rondzwervend s;isrnplaar geweest. Dus (nog) geeu geldig territorium
of broedgeval. De datumgrenzen voor de Roodmus zijn bij het BMP l0 en 30 jt,ni. Aangezien
de soort zich in Nederland uitbreidt. valt te verwachten dat hij zich ook in de Kempen vaker
zal veftonen. Er zijn twee eerdere waamemilgen in de Kempen. een lngend mannetje bij
Flanevoet enkele jaren geleden en een rnannetje foeragerend op 14 augustus lgg4b\jHulsel.
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