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VOGELVARIA

EEN VOGELTOCHT IN DE KEMPEN

Op 15 oktober gingen rvrj op vogeltocht bij de Goorloop, Dalem en de C'artierheide

Het was vrijwel windstil, in de r.,roege morgen iets mistig. zonnig en later echt ll'arm. Er rvas

deze dag veel vogeltrek met vooral Vink, Veldleeuwerik en Graspieper. Eerst liepen rvij een

heel stuk door de bossen langs de weer meanderend gemaakte Goorloop. Hier zaten veel

Zanglijsters, Koperwieken en ook groepen mezen (met Staarttrlees, Ztvarte N4ees, KuiÍinees,

Matkop en andere). Spectaculair was de overkomst van een fbrmatie van circa 120

Aalscholversvliegend richting zuid. Naast 7 Grote Lijsters en 2 GeelgoÍzen zagen we van de

Havik, de Putter, de ZwarÍe Specht en de Grote Bonte Specht slechts I eremplaar.

Na langs de pas geopende meander van het Dalems Stroomken b! Dalem te hebben

gewandeld, zetten \4.e onze tocht voort op de Cartierheide. Hier zagen rvii in de buurt van het

Klein Pannegoor een Klapekster. Verder op de hei hebben rve de volgende soorten

waargenomen. Torenvalk (l), Kneu (2), Keep (4). Buizerd (l). Geelgors (1). Groene Specht

(1), Rietgors (2) en verschillende Sijzen.

Ook jagers waren deze dag in groten getale aanrvezig.

TONNY VAN DER VLEUTEN CN HANS HERNíANS

TERUGMELDING VAN EEN TORENVALK

ln 1993 broedde er voor het eerst een

Torenl'alk in een van onze nestkasten op

Koningshof in Veldhoven. In een nestkast tvaar in
rnaafi een Bosuil zijn broedsel groot had gebracht,

begon in mei een paartje Torenvalken met de

eileg. Er r,verden vier eieren gelegd rvaaruit vier
jon--een hrvamen die ik op 15 iuni alle vier heb

geringd. Ze z4n later allemaal uitgevlogen.
Een van die jongen is op 5 oktober 1994

teruggemeld uit N{erksplas in Belgie, op 37 km.

van KoningshoÍ. Hii (het bleek een mannetie te
zlin) is daar gevangen door een ringer.
gecontroleerd en r.l'eer losgelaten. Er r,varen toen
477 dagen verstreken sinds de dag dat ik hem

ringde. Hopeliik houdt hii het nog wat langer r-rit

daar bij onze zuiderburen.

JAN WOUTERS


