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SPERVER JAAGT

0p L2 oktober 1989 rond 6 uur
's avonds begon het al aardlg
te schemeren. De eerste vleer-
mulzen waren a1 in de lucht en
begonnen aan hun dageliJkse
i nsektenj acirt . Een mooi
schouwspel wat 1k vanult de
hulskamer gade sloeg. Ze
draaiden rondJes over het Ba-
zotL en de vi"jver. Plotseling
verscheen een Sperwer op het
toneel: zwenkend, draalend en
kerend probeerde hiJ eerr
vleermuis te verschalken. Even
leek het erop dat hfj er een
te pakken had, maar het hías

OP VLEERUUIS

toch mis. Door aI dat gedraai
was hiJ het spoor wat biister
en vloog hiJ tegen het raam.
Gelukkíg nlet erg hard maar
hiJ moest toch even Eaan zít,-
ten. cim bij te komen. Daarna
vloog hii weg om zLin geluk
elders te gaan beproeven.
In het llandbook van Cramp en
Si.mmons worden vleermuizen
inderdaad genoemd al.s prooi
van de Sperwer. Het was dus
een Sperwer vr:lgens het boek-
Je.

Jan Vouters

YEEL PIJLSTAARTE}T Ir VOORJAAR 1.989.

Irr het voorJaar van 1-989 werden door IniJ zcrveel Pijlstaarten
waargenomen dat het me de moelte waard leek om aIle waarnemingen
eens op een riitJe te zetten. Dat levert het volgende overzicht
op:

19 rnaart 1 ex. Beuven
2A uaart 5 mannetJes + 5 vrouwtJes Soerendonks Goor
29 rnaart 5 mannetJes * 5 vrouwtjes Sr:erend.onks Goor
30 maart 4 mannetJes * 3 vrouwtJes Sr:erendonks Goor
3l- maart 3 m.nnetJes + 3 vrouwtJes Soerendonks Goor
1 apr11 3 mannetJes + 3 vrouwtJes Soerendonks Goor
8 april 1- mannetJe + 2 vrouwtjes Groot }[eer (overvl. --]noord)
I april 3 mannetJes + 3 vrouwtJes Soerendonks Goor
I april 3 mannetjes + 3 vrouwbjes Budel Dorplein
22 aprl1 1 mannetje + 1 vrouwtjes Soerendonks Goor
16 mei t/m 27 me| 1 mannetJe + 2 vrouwtJes Beuven
10 Juni 1 manrretJe Beuven

Het gaat hier om miastens 24 verschlllende waarnemlngen. Leuk
zJ-jr:- hlerblJ de vriJ grote Broepen en de late waarnerlngen op het
Beuven (broedgeval??). Ik ben dan ook benleuwd naar het
jaaroverzicht net ook jul11e waarnemirrgen erbLJ.

Pierre van de Yielen


