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VOGELVARIA
LATE WÀARNEI-{IlíG KLEII{E STRANDLOFERS

Op 2-11-90 zag ik 2 Kleine Strandlopers tussen Kieviten op het
Soerendonks Goor, Ze verbleven op een sfikkig stukje Ilet een
begin van beBroei-ing. De Kleine Strandloper is in de Keupen een
vrij schaarse doortrekker die hier crp de betere plekken
(Landschotse Heide, Beuven en Loozerheide) 1n de herfst
regelwratig eÍr soms in f linke aantallen te zien is. Dit is dan
rnogeliik vanaf begin augustus tot in begi.n oktober met de hoogste
aantallen in september, l{ormaal bliift een enkeling wel een tot
midden oktober, rItaar van waarnemingen in novernber had ik nog
nooit gehoord. In de 'Avifauna van Noord Brabant' (die overigens
slechts zeer weinig waarnemingen geeft) is de laatste waarnerning
van I oktober en in de 'Atlas van de Sederlandse vogr=Is' wordr=n
slechts 24 rrovemberwaarnemingen in die 5 jaar genoemd met de
rneerderheirL in de Zeeuwse delta.

PIERRE VAH DE \{IELEN

VEEL EEIIDET OP DE KEIJETHURK

Op 7 maart l99L bezocht ik, na een tip, de Keijenhurk waar de
week ervo€lr een groep van zcl'Íl 15O Pij lstaarten gezien was.
Zoveel waren er nu niet rleer aanwezig, Ínaar ik telde er nog
steeds 98. Daarnaast waren er nog 584 Vintertalingen, 11
Smienten, 67 Tafeleenden, 1- Casarca, 3 Kolganzen en géén l/ilde
Eerrden aanwezig. AlIe eenden waren fanatiek aan het grazen op de
nu rijkelijk aanwezige grassen en biezen die vorige herf,st
ontkiemd waren na het droogvallen van de Keijenhurk. litogelijk
hebben ook op andere vennen dergelijke aantallen gepleis;terd. Het
Beuven was in ieder geval ook goed voorzi-en van eenden. Het hoeft
dus niet nocrdzakefijk een ramp voor de vcrgels te zijn als de
venrrerr droogvallen (steltlopers) rtaar ik geef toch de voorkeur
aan krroedenrie Zwarte Sterns boven wat doortrekkende eenden.
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EERSTE SUCCES VA}I DE TEi,EFOOiíCIRKELI

Op 22 mei- 19S1 werd ik 's avonds
eeD. Stel+.kluut op het Beuven
,ioorgebeld. Zodoende kwa.m ik
gesueekt of hij wilde rijden,
Hl:eder ging ook mee. Om 2l-. OO uur
caar. Ye hebben het beest mooi
íuub en zijn vriendin kwamen ook

YY§S XARTE§S.

door Gerrit opgebeld. Pierre trad
gez ien en had hr=t aan Rob

het ooir te weten. Itti j rr vader
en uiteindelijk zover gekregen.

hrarerr we bij cie hut. Flink druk
kunnen zien, vlak voor de hut.
noE een kijkje rremen.


