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Inleiciing
Het blijft altiíd iets bijzonders als

wij, Kempische vogeiaars. hier in Zuidoost-
Brabant in het najaar Kraanvo_rels over zien
komen. N is onze regio nog lang niet de

slecirtste van Nederland onr ze te zien.
Er zijn jaren. dat het "Grus-grus-

geluid" in de Kempen niet of nauwelijks
gehoord ',lordt In andere jaren daarente-

-qen. vooral bij oostenr,vind. blijkt de trek-
baan van hun broedgebieden naar het zui-
den. meer onze kant op te komen. En zoals
bekend is. norcit dan ook de Strabrechtse
Heide en in meerdere mate de Peel, uitge-
kozen voor een overnachtingsplaats. Dan
kan het wel eens voorkomen dat de opge-
telde rvaarnemingen in getaiien van vijf
cijfèrs kunnen w,orden uitgedrukt.

Het najaar van 1994 kan ook zo'n
jaar ger,veest zijn. En dit zal zeer zeker het
gevai zijn ais ook de aantaiien van de nach-
tel4ke doortrekkers br.1 die van geziene dag-
trekkers opgeteld zouden kunnen worden.
Want het nasale kranengeroep is in het vo-
rig naiaar in de nacht nogal eens gehoord.

ï'refkans
Trour,vens alle waarnemingen

komen natuurh.lk aileen van mensen, die
weten hoe het _eeluid van Kraanvogels
klinkt, of die deze vogels op de grond of in
de vlucht kunnen herkennen. Dit is echter
een beperking vu,anneer je zou willen r.veten
hoeveel er rverkelijk over onze re-qio zijn
doorgetrokken. Ondanks het fèit dat het
ontdekken en zien van Kraanvogels door
meer of minder geoeÍènde vogelaars toch
een toevalstrefïèr blijft. r.r'orden Kraanvo-
gels ook "ontdekt" door niet-vogelaars.
Wanneer Kraanvo-eeis door mensen, die
geen of nauwelijks r,'ogelaar zrjn, gezien
worden, dan zullen ze vaak aangezien wor-
den voor garven
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En *.at ie dan ook nog raak hoort
l'ertelien is: hoe ciuideliiker ze dan in een

V-Íbrmatie viiegen. hoe strenqer de w'inter
gaat lvorden. \ilie_sen ze in een slordige
fbrmatie dan rvorcit het *'aarschijnlijk een

kwakkeiwinter.
Toch ook voor geoelènde vogelaars

iiikt m.i. de kans redeiijk klein dat men
oven'liegende Kraanvogels opmerkt. Want
ofschoon er in november i 994 duizenden
zijn doorgetrokken zijn er toch heel rveinig
Kempische vogelaars, die het aÍlelopen
najaar een Kraanvogel gezien hebben.

Hoe kan dat nou? Kraanvogels
moeten toch opvailen'l Hierover lieb ik na-
gedacht, beter gezegd: doorgefàntaseerd.
Gezien het aantal "groenverenigingen" in
onze regio, kun ie met een heie natte vinger
inschatten dat 1 op de 4.000 Kempenaren
wordt geacht iets van vogelherkenning af te
weten. Wanneer een groep Kraanvogels
over de Kempen vlie-eÍ (voor de eenvoud:
30 km lang en 30 km breeci), dan is er een
kans dat zo'n groep vogels door duizend
mensen in de Kempen herkend kan worden,
als zrynde een groep Kraanvogels.

Maar deze duizend "vogelkenners"
kunnen niet allen tegelgkertijd dezelfde
groep zien. Want een groep Kraanvogels
zal zich lijnvormig in de richting noordzuid
over het gebied verplaatsen. Wanneer je
uitgaat dat 500 m weerszrjden van deze liln
de groep Kraanvogels gezien kunnen wor-
den, dan geldt deze treitans voor een

strook van 30 km: (30 km lang en I km
breed).Omgerekend kunnen dan (30i900) x
1000 : 33 mensen zich in deze strook be-
vinden die de groep Kraanr.ogels kunnen
herkennen, wanneerje er vanuit gaat dat de
"vogelkenners" gelijkmatig over de Kem-
pen verspreid zr1n.
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De meeste kans bestaat ook dat
Kraanvogels op een werkdag overkomen.
Gezien het feit dat verreweg de meeste na-
tuurmensen in de regel ook plichtsgetrouwe
burgers zijn, en daardoor door de weeks
grotendeels aan het arbeidsproces deel zul-
len nemen, zullen van die 33, (verminderd
meÍ75o ) 8 mensen in staat zijn om op een

door-de-weekse dag buiten te zijn. Maar
mensen die in oktober/november niet persé
buiten hoeven te zrjn, zullen dat overdag
ook niet doen. Stel dat de helft dan binnen
is, dan blijven er 4 mensen potentieel over
die in staat worden geacht om een groep
Kraanvogels op een door-de-weekse dag
over te zien komen en te identificeren
Tenminste wanneer ze geregeld omhoog
kijken of wat waarschijnlijker is, wanneer
ze eerst het kranengeroep zullen horen.

Dus de stelling, dat een groep
Kraanvogels gezien hun afmeting en hun
geroep moeilijk gemist kan worden wan-
neer deze over de Kempen vlieE. bliikt
volgens de bovenstaande redenering niet
waar te zijn. Realistischer is het te ze_cgen

dat een groep Kraanvogels waarschiinhlk
door-de-weeks niet opgemerkt zal u,orden
wanneer deze overdag over onze regro
vliegt.

Op een zaterdagmorgen krijg je na-
tuurlijk een heel ander beeld, zou je zo
zeggen. Veel vogelaars die dan Kraan'u'o-
gels verwachten (b.v. door de weeks al 's-

nachts gehoord), zullen er juist dan op uit-
trekken en er speciaal op letten of er naar
gaan zoeken. Of dit werkelijk zo is? Het
bhlkt in ieder geval niet uit de getallen van
vorig jaar.

Onopgemerkt
Nog een voorbeeld over het missen

van een groep Kraanvogels. Toen ik vorig
jaar op de eerste vrijdag van november 's-
middags om 15.30 in onze tuin stond,
hoorde ik in de verte het geluid van Kraan-
vogels. Ik ging naar binnen om mijn
verrekijker te halen. Toen ik weer buiten
stond, was het geroep duidelijk luider
geworden. Omdat bomen mij het zicht
ontnamen kon ik ze niet zien.

De buren hadden bezoek en met z'n
zessen waren ze aan het discussiëren waar
en hoe groot de vijver moest worden die ze
in hun tuin wilde gaan aanleggen. Het kra-
nengeroep werd nu echt luid en plotseling
kw-amen ze, bijna recht boven mij, van ach-
ter de bomen te voorschijn. Ik schat dat ze
op 60m hoogte vlogen. Ze vlogen in een

afgeronde V-formatie waarvan de ene lijn
veel langer w-as dan de andere. lk telde er
38, maar een groot deel werd alsnog door
bomen uit mijn gezichtsveld onttrokken.

Ik liep naar de voorkant van het
huis omdat ik daar een onbelemmerd uit-
zichÍ zou hebben. De groep ging lager vlie-
gen en door het weifelende vlieggedrag en

drukker geroep leek het erop dat ze wilden
gaan landen. Ik telde 142 exemplaren. Ze
landden echter niet, maar vlogen laag in
steeds dezelÍïe richting rechtdoor. tk heb
ze nagekeken totdat ze niet meer te zien
waren.

Toen ik weer terug gine en naar de
achtertuin ging, stonden die mensen br.; de
buren nog steeds over de vijver te praten.
Ik vroeg ze wat ze van die grote groep luid
roepende laag overvliegende grote vogels
vonden. "Wat vogels?", elkaar aankijkend,
"heb iii ze gezien?" Dus niks gezien of ge-
hoord. onbegnjpelijk voor mij, zoiets was
toch niet te missen. Weldus!

Ik ben naar binnen gegaan en op de
topografische kaart was te achterhalen dat
ze o\.er Diessen zouden vliegen, richting
landgoed "De Utrecht". Daarna meteen de
telefooncirkel gebeld. Ik heb later van nie-
mand vernomen, dat men deze groep
Kraanvogels gezien had.

Drie golven
Later, bij navraag brj R Wessels

(die voor het SOVON alle waarnemingen in
Nederland coördineert) bleek, dat tijdens
het weekend en vooral die vrijdag veel
Kraanvogels boven de Kempen doorge-
trokken waren. Zijn, overigens nog incom-
plete, gegevens zijn als volgt. Landelijk zrjn
er in oktober L79 exemplaren overgeko-
men, in november 12.919 (waarvan 6786
op 4 november in 55 groepen) en in
december 28 5 7 exemplaren.
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Het leek me interessant om de
groepen die in dat weekend gezien zijn op
een kaart in te tekenen. Ik heb daarom een

aantal vogelaars gebeld en gevraagd naar
hun waarnemingen. Opvallend was weer
dat weinig dezelfde groepen Kraanvogels
door anderen ook gezíen waren. Het ligt
voor de hand, wat verderop ook uit de ge-
gevens zal blijken, dat in oostelijke richting
van het gebied de intensiteit van doortrek-
kende Kraanvogels groter is.

In het najaar van 1994 zijn drie gol-
ven van doortrek door Oostbra-
bant/Limburg te achterhalen. Deze vonden
veel later in het jaar plaats dan gebruikeliik
is. Meestal ligt de piek van doortrekkende
Kraanvogels voor de Kempen in de laatste
week van oktober en eerste week van
november.

Half oktober ziln al enkele
exemplaren over de Kempen gekomen.
deze waarnemingen zijn 's-avonds op het
geluid gedaan.

De eerste golf
Deze vond plaats tussen donder-

dagavond 3 november tim zondag 6

november. Op donderda-qavond am 21.12
uur hoorde Jack Klomp te Geldrop Kraan-
vogels overvliegen en volgens ziin zegqen
waren de jongen goed te horen, die maken
een heel ander geluid dan de bekende roep
van de ouden. Het geluid dat jonge Kraan-
vogels maken, is naar ziin zeegen te !'erge-
lijken met het schelle bedelgeluid dat die
jonge Lepelaar maakt, die steeds aan het
einde van elke uitzending te zien was, van
de serie vogelfilms (van Vo,qelbescherming)
die vorig jaar op tv. uitgezonden werden.
M1 is dit nooit op-eevallen, maar het is
zeker de moeite waard om de volgende
keren hier op te letten.

Op de slaapplaats van de Groote
Peel zijn van donderdag op vrijdag 662
exemplaren geteld. Op de slaapplaats van
de Peel bij Liessel zaten toen 43 exempla-
ren. Op die vrijdag zijn in de Kempen
+1325 overvliegende exx. geteld.

Geschat wordt dat er die vrijdag
over Someren tussen de 2000 en 3000 exx.
zijn doorgetrokken. In Nederweert werden
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op die vrijdag tussen 9'.25 en 15:15 uur
1037 overvliegende ex. geteld. De grootste
groep bestond daar uit 450 ex.

De tweede golf
Zondag 13 november zijn 60 ex.

boven de Strabrecht gezien. Tijdens de

bekentelling werden op die dag 18 ex.
geteld br1 Ten Vorsel in Bladel.

Half november hebben in de Deur-
nese Peel zich 160 ex. gedurende een week
opgehouden.

De derde golf
Op 2 december! werden in Neder-

weert, Someren, Asten, Deurne tezamen
909 ex. geteld. Tevens werden er toen 350
ex. over Swalmen (L) gezien.

In de Kempen zijn mrj geen waar-
nemingen bekend.
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De gegevens van de Kempen op een rij gezet
Om een idee te krijgen wanneer precies de groepen Kraanvogels overgevlogen zijn, is

cie tijd en de plaats bii elke waarneming vermeld. Deze gegevens kunnen ook inzicht geven of
er dubbeltellingen zrln gedaan Nleen de groepen 18 en 19 kunnen hiervoor in aanmerking
komen

I)aÍmn
Groett

Tijd Plaats Bi1:order-
heclett

AcuÍal V[aarnemer

3-Il-94
I avond Steensel gehoord ? MvdBr
2 21 12 Geldrop sehoord ? JKI
J 22:45 Reusel gehoord grote groep J.Wo
4 23 35 Reusel gehoord kieinere

sroep
J.Wo

4-ll-94
5 8:50 Groote Heide (Kraanven)

gem. Leende
op de grond 161 W.Be

6 9'.40 Son >>z 5 W.Pe
7 10 00-

-I0 30
Heeze I
Leende

>>zw
(6 eroepen)

+500 W.Bu

8 I1 00 Heeze / Leende rondcirkelend I W.Bu
9 11 37 Soerendonk »>ZV' 9 W.Be
10 t2'.30 Eindhoven riZ\\' 70 W.Pe
11 12'.45 Riel (Eindhoven/Gel drop ) >,2 75 JKI
12 l4:00 Aalst/Waalre »Z\\ 35 W.Be
t3 15.00 Heeze (Riel) rondcirkelend 50 T.Bu
14 15:00 Groote Heide (Kraanven

gem Leende)
))Z\\l 15 JKI

15 15 l5 Diessen »Z\\' r42 P.Bu
t6 l515 tussen Heezeil-eende ))Z\\' +80 W.Bu
17 15:20 tussen Heeze{-eende >,2\\' +60 W.Bu
18 I6.00 Heeze (Riel) rondcirkelend +60 T.Bu
19 l6:00 Groote Heide (Kraanven

gem. Leende)
rondcirkelend 60 JKI

20 19. 10 Reusel gehoord kleinere
qroep

J.Wo

6-11-94
2l 8: l5 Strabrechtse Heide »N 18 J.KI
22 12.45 Valkenswaard »ZW 6 C.Mu
13-11-94
23 8:30 Strabrechtse Heide >>zw 60 J.KI
24 15 4s Ten Vorsel. Bladel »»ZW l8 J.W

De waarnemers voor de Kempen zijn: WilBeeren, Peer Busink, Wil Busink, Toon Bus-
sers, Chris Mulder, Jack Klomp, Willy Peters, Jan Wouters.

Gegevens van buiten de Kempen: Carlo van Seggelen, Raymond pahlplats
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