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VOGELVARIA

WE WEET ?

In het weekend t'an 2l tlm 23 april 1995 hield de vogelwerkgroep een kamp op

landgoed De Utrecht. 'Gelukkig' kon ik vrijdagavond niet komen en daarom reed ik op

zaterdagochÍend op de fiets naar De Utrecht.
Aan het einde van de Dunsedijk. zag ik een vrij forse vo-uel laa-u over de bomen komen

aanscheren en in een van de populieren gaan zitten. die daar langs de Reusel staan. Ik kon mijn
ogen bijna niet geloven. Een adulte Slechtvalk. r'o1 in de voorjaarszon. Na een minuut of r,rjf
vloog de valk weer laag over de bomen weg.

In de eerste week van septemb er za9 Peer Busink op de nabij gelegen Landschotsche
Heide een onvolwassen Slechtvalli. Ook hoorde ik van Jan Wouters dat hij in oktober bij het
Goorven (landgoed De Utrecht) een Slechtvalk gezien had.

Ik weet dat deze waamemingen niets zegger over een eventueel broedgeval. Maar ik
vind de volgorde van waafllemingen toch interessant. Men moet ook bedenken dat de Utrecht
ondanks zijn vogelrijkdom erg weinig door onze leden wordt bezocht de laatste jaren. En dan

drie waarnemingen in een seizoen.
Dus wie weet ?!

PrereR WoureRs

GRAVENDE GROENE SPECHT

Op 24 december 1995 reed ik langs het sportpark in Reusel. Mijn oog viel daar op een

Groene Specht (vrouwtje) die op de grasmat met iets bezig was. Gestopt om te kijken en nu
zagik, dat ze een gat aan het graven was. De graspollen vlogen haar om de oren. Het gat werd
zo diep, dat ze daar haar hele kop in kwijt kon. Het is natuurlijk duidelijk dat ze naar mieren
aan het graven was. Maar hoe zou ze toch weten dat zejuist daar moet graven ?

Toen de specht na een tijdje uegrloog. ben ik maar eens over de srnhsining gekropen
om poolshoogte te nemen. Ili vond een gat met een doorsnede r,an ,1 tot 5 cm en een diepte
va:r 8 cm. Maar ik kon in het gat geen mieren ontdekken. Ook niet- nadat ik zelf nog wat
verder gegraven had. Wel vond ik in de directe omgeving nog verschillende andere
'trechtertjes'. Dus deze specialisatie zal voor haar toch wel lonend zijn.

Preren Wourrns
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