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BIJZONDERE WAARNEMINGEN IN DE KEMPEN

19 BB

HEN K HENDRIKS

lit overzicht omvat soorten die in opvallende aar:tal1en r,.'eïden gezien,

soorten die in ons werkgebied vrij zelden r..rorden waaegenomenr soorten die

ook landelijk gezi.en zeldzaam zijn alsmede enkele broedvogelsoorten,

Van enkele soorten (b.v, Aalscholver)zijn zoveel waarr:emingen binnengelcomei:,

dat ik me dan alleen tot de grotere aanta!-Ie: reb beperkt,

Geoorde Fuut, I Broedgeva-'1, 1en: - 19 - 21 p:ar loerve::.

- 4-i paar Tallngven.

- Flaes B broeilparen.

- r-4 paar'diti:ollantlven,Landschot.

- { paar Yaarvennearl'Ialpie,

- 2 gaar Groot I'Í.alpievenrMalpi-e.

- 1-2 paar EasselsvennenrLeentlerbos.

- 1-2 paar Ringselvennen,

- 0p 1J april 11 eu.R.inselvennen,

- 0p 22 en 27 naart 1 er.ee op 16 april 2 exx,Seuven.

- op 18 aprll 1 ex.Eeyenburk.

- 0p 20 junl 1 er.op Yea l{eelakkers.

Kuifduiker. - Yan 12 juni - 28 juni 1 ex,tonet*leed Goorven.

- 0p 12 sept. 1 juv. ex,Geeneindse helile,

Aalscholver, - 0p 20 maart 1J exx.Strabrecht.Cp ?ï maart 14 exx.Strabrecht en

op de Loozerheí.,

Cp 28 maart 28 exx,over Geldrop,
0p 18 april 17 exx.Loozerhel.
Gedurende de maanden april er: nei verden groepjes van 2-11 exx,

waargenomen op de Strabrechtse Eeide,
0p 1! aug. I exx.de HoortrB.)olp1ein,

, De maand oktober Ïras zeer goed voor deze soort, vooral om-

1".1"ï,-:i::";,":.ï::,::ï:":;,'ll"l,",l';-r. hier 1 7 exx.
,0p 1J okt" 1! exx,Strabrecht en op 2) okt.zelfs 400 exx,
,0p 29 okt,.ook 2 groepen van'110 en 6l exxrover Hulsterbroek,

Purperrelger, - Op 22 april 1 ex,Budel Dorplein,

Grote zilverrelger.- van 1B - 11 dec. 1 ex.Beuvenrstrabrecht.
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Roerdomp, * 6 broedpaar omgevii:g Budel

- 1 broedpaar de F1aes.

- 1 paar Landschot.
1 paar Vessemse vennen,

- 1-2 paar Strabrecht,
- 1 paar Soerendonks Goor,

Ooievaar. - 0p

DorpleinrDe Hoort,

-0p
7 mei 1 ex,Groote Eeide,
12 en 14 mei 1 ex.Strabrecht,

Zttatt,e Coi€và-?.r.- 0p 15 mei. 1 er,(attult)

i^iilde Zvaar..

laag overvliegend Strabrecht,
overvliegend in oostelijke richting,

2! maart 2 exx.Beuven,
tot 2) okl, 1 ex.Strabrecht ?.

exx. oostrStrabrecht,
exx. tussen rÍetganzen, Beuven,

exx. zo ,citrabrecht,
exx,Eo en 70 exx,nwrStrabrecht,

exx.tussen rietganzen op een akker bij Platvoetje,

- 0p 't I aug, 4 etx.laag
3artierheide.

Cp 2 ;an. 2 erx.Seuven,Van ! jan, - 29 maart 1 ex.Beuven.
Gedurende de maand dec.1-6 exx,Beuven,Op 2) dec,6 exx.
Cp 1S dec, I exx,Soerendonks Goor.

eerste keer dat deze soort in het jaa.roverzicht voorkomt.
29 naart 5 exx.WasvenrStrabrecht,
2J okt,, 4 exx,en op )0 okt, 1 ex,Beuven,

)it jaar / broedpareh Ringselvennen.B,D.
0p 1! nov, 62 exx,Leenrlerbos.

1! febr, 550 exx.Beuven"

28 febr, ongi 400 exx.binnenvallenC on 16.00 uurrBeuven,
11 dec, 12i exx.zuidrStrabrecht,
,1 dec, 1J2 akkets bij het platvoetjerStrabreeht.

?, lei:--e l'*aa:..- -e

Grauxe Sar:s, -

Kleine i.ietgans,- 0p 1!r21 en

Van J april

-3p
-Cp

Cp

0p

0p

0p

-.^.-^,.^
i-UI=-.--r.+ - 0p ! jan. 21

- Op 1! febr, 1

- CP 17 okt. 2

- 0p 17 dec. 31

- Cp ll dec.2
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Brandgans. - Ook dit jaar weer een gemengd broedpaar met Graulre SansrB,Dorplei:.

Oanarlese Gans.- Cp 2'i maart ! exx.Beuven. tapril 1 ex. en op 2) aptLL 2 exx.Beuven.

mei hier nog 1 ère
-op2
-op8 #\*-

^\ r 
--'!\ 

/í'. i? '

- \\- LÍ-.tcx-r-\- ;__,-

Van 15 mei tot 4 juni 1 paar aanwezig op Strabrecht.
Gedurencle de maa.nd april ook aanvezlg op de strabrechtse hei.
0p 2 april werden J exx.op het Beuven en J exx,op het Wasven gezien.

Ap 1211) en 19 nov, 1 eï.PIatvoetje'Strabrecht,
0p 27 maart 2 exx.rop 20 juni 4 exx.en op 28 jul1 r^reer 2 exx.op

rle Ringselvennen Budel, DorP1ein,

0p 15 febr. en op r8 april 1 ex,Goorven,

0p 'l B april 'l paart j e i{ithol-landven.Landschot,
Op 1! juni. 1 ex,(alarmerend !oan.) en op 28 juni 1 ex.Withotlandven,

Casarca, - 0p 20 juni 'l paartje ludelr)orpIein,

Bergeend, -

iíijlgans,- Cp

-Cp

Krak een-d, -

Smient, -

2q

19

maart

sept.

dec.

1

q

ex, Beuven.

exx.de Flaes en op 26 d.ec.hier 2 èxxr

0p 18 !) exx,Piatvoetj e, Strabreelt,

0p 19 jan.2 D&Í]Íle tog 27 maart 2 ett.en op A, aov.10 exx.Soerendonk,

0p 16 april 1 paar Beuven.Op 11 sept, 1 tran.3euven,

0p lO april 1 vr,WasvenrStrabrecht,
Van 20 tot 2] okt, 6 vt.Platvoetjerstrabrecht.
0p 1B dec, 1 vrpRingselvennen B,Dorplein.
Van 1B tot 24 clec. vrnKleine DomnelrGeldrop,

Zomertaling. - 0p 14 aprll 1 paar Beuvenrop 16 april 1 man.Soerendonks Goor.

0p B meil man,Wasvenrop'l 0 mel 1 man,Beuven en op 22 meí 1 man.

op het platvoetjeralle Strabrecht,0p 22 mei ook 1 man,Ritrgselven,

0p 2] mei ) man,en op 2{ mei 2 man.Beuven,

0p l0 mei 4 exx,Reuselse Moeren,

0p 25 april 1 paar LoozerheirB.Dorplein .

Ap 26 april 1 man,ven Meelakkers.

jan,1 man,PlatvoetjerStrabrecht,0p 27 maart 2 exx,Ringselven,

april 2 manren 1 vrrBeuven,

april 2 man,Loozerhei en 2 man,WasvenrStrabrecht,

Pi jit staart, - op2
cp 17

cp lo
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- 0p 16 okt. 'l ex,KromvenrLandschot,

- 0p ) dec.1 ex,Pla,tvoetje en op 18 dec, 1 man.Witven en 1 man.en
2 vr.Platvoetj e rStrabrecht,

I(rooneend,- 1 broeCraar ?inselvenrB,Dorpleinr0p 21 mei 1 vr.met 2 kLeine
jongen waargenomen.

- 0p 18 maart 1 man,visvljvers Valkenswaard.

Brilduiker, - Cp 20 maart

Cp 1 6 maart

Ap 29 maart

0p 1B dec.'f B

Cp 26 dec.4

3 exx, de Flaes en op '1 8 april ) exx.Goorven"
2 v'r n Kei j enhurË . Land schot,
1 1 exx, Beuven,

exx.en op )1 dee"20 exx.(! man.+ 1! vr.) Beuven.

exx.op de Flaes en I exx,op het Coorven.

IJ seenC, - Van '19 maart tot 14 april was er een

De vorlge waarnemingen van ijseenden
van Yalkenswaard,
Cp 1B aug, 1 man, eclipskleed 1)J4,.

Gedurende de maanden meirjuni en juli

vr.IJseend aanwezi6 op het Beuven,

verden gedaar: op de visvijvers

1971 1 man,

Grote Zaagbek,- maart 1 man.Soerendonks Goor.
10 dec,1 vr.Platvoetje en op Jl dec,1 vr.BeuvenrStrabrecht,

ïan 2jan, tot I maart enkele vr,aanÏrezig op het Beuven,

Cp 2! jan. hÍer A, vro

Cp 18 dec,4 exx,l,/itvenrStrabrecht.
Cp ]1 dec,4 vr,Reuven en 1 vr.PlatvoetjerStrabrecht.

Cp 1, en 1{ april 1 ex. Reuselse I'loeren,

Cp l0 apriL 1 ex.oost Soerendonk.

fp 2 nel 1 ex,Kranermeerrop 8 mei

lrafven.alle Strabrecht,
Cp J aug, 1 ex,Budel Dorplein.
3p 9 aug. 1 ex.Groot MeerrVesseu.
Cp 29 aug. 1 ex. z!,r, ,Strabrecht.
3p 10 en 11 sept, 1 ex.Beuven,

'1 ex. Beuven, op 22 mei 'l ex,

Cp 19 febr. 1 ex.o.Strabrecht.
0p 20 maart en op 29 maart 1 ex,no,Strabrecht.
0p 2 april 1 ex,oost Neterselse hel en 1 ex.strabrecht.
Op 12 apri1. 2 exx.Strabreeht en op 25 april't ex,Beerse Dijk te
Lage lÍierde,

a-cl

Cp

Yisarend. -

Rotle Wouv.-
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I mei 1 ex.Budel Dorplein.
1] okt.1 ex.overtrekkend Groote AarHeeze.

22 okt.2 exx,zw.Strabvecht en op 2J okl,,1 ex.SscheidingsvenrSTR,

0p l0 april 1 ex,oostrStrabrecht,
mei l ex,no,iieeze.
okt, en op 22 okt.1 ex.overtrekkend zw. Strabrecht,

Grauwe (iekendief ,- CP 1q eli " mei 'r vr, S trabrech t,
- 0p 1 1 neL 1 vr,Soerendonks Goor.

!íespendief.- OP 22 aprLL 1 ex,visvijvers Valkensuaartl,

- 0p 1 mei 2 ertr-, de PanrHapert.Op 5 mei 1 €xrB.Dorplein,

- Op J mei 1 ex.no"strabrecht'0p 15 en 21 mei 1 ex'oost strabrecht'

- Op 22 mei 2 enx.noord en op 2J reí 1 ex,no Strabrecht.

- Op 29 neí 1 ex,no. en op 11 juní 1 ex,noord Strabrecht,

- Cp 4 juni 2 exx,Pas't,oorsweijer.

- 0p J julÍ 1 ex,Grijze Steen,

- Op 28 JuIl een gtoep van 6 è*xoartoBudel Dorplein,

- 0p 2) aug.'l ex.B,Dorplein en op ]0 aug. J erx.zv. Strabrecht'

- 0p I sept. 1 ex,zuid Grote BosrGeldrop,

- Op 4 sept. 1] exx.Sude1 Dorplein.Er werd zelfs een groep van naax

l-iefst ',|2 exx,waargenomen die ín westel.ijke richting vlogen,

- 0p 10 sept, 1 ex.overtrekkend Eindhoven,

- Op 18 sept, 1 ex.zw,Strabrecht.0p 25 sept. 1 ex,KeersoprDommelen,

Zrvar Le i,,'ouw, -

Bruine Kiekendief,- 1

On

Cp

0p

OnA

0p 14

-2
-1

paar omgevirtg IIaes.
paar Ringsel'lennen.
paar de HoortoB,Dorplein,

Slechtvalk,- 0p

-0p
25 sept, 1 ex. man.Groote ileiCe.
29 okt, 1 ex,man,Strabrecht.

Bqpqyg]k,- 0p 7 rnei wer,len 15 exx.geteld in de omgeving van het BeuvenrStrabrecht,

Roodpootvalk,- Vanaf 1 ] meiuerden er roodpootvalken op de Strabrechtse hei Sezien,
Op 21 meÍ werden er ma,ar liefst 11 exx.geteld,Het betrof hier
2 ad.oàne 12 juvrrnànI , J adulte vt. r en 4 juv, vr.

- Van 11 juni tot 1B aug.verbleef er nog een adult man.op Strabreci:t,

- 0p l0 aprÍ1 1 ex,Rlngselvennen,

- ap 21 en 22 meÍ 1 adu.It man.en J juv,exx.Rin§selvennen.

0pva.l1end dat van de andere heidegebleden geen waarnemingen kwamen,
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- 0p 19 en 20 sept. 1 vr,Budel Dorp1ein.

Smellek€r.- In okt,uerCen op B

Ilet betrof hier 4

- Cp 1] en 19 nov, 1

- Cp 22 maart en 1 t
r,ran deze soort geen

data Smellekens gezlen op Strabreeht.
keer 2 exx.
vr, S trabrecht,

sept. 1 ex,Budel Dorplein"
verdere waarnemingen ontvangen.

Kwartelr- Van 29 mei

- Cp 26 juni
- Gedurende

-0p
-0p

3ontbekplevicr. -

Kraanvogel,- Op 21 okt. I exx, en op 2) okt.2 exx.zwest Strabrecht,
- 0p 26 okt.200 exx.over Geldrop en een gxoep van J0 exx.t.p.strabrecht.
- Ap 27 okt.J50 - 400 exx.pleisterend Strabrecht en 47 exx.foura-

gerend op akker aan de overkant van de Somerense weg.

- 0p 28 okt, 125 exx,zuld Strabrecht en y',) exx.t.p, Strabrecht.
- 0p 29 okt, 212 exx.zuid Strabrecht en 45 exx.t.p,
- 0p I nov, J0 exx"zuid-west Strabrecht en 1 Bïrt.pe
- 0p B nov. en ! nov. 1l elrx, resp. ) exx, t,p, Strabrecht,
- 0p 12 nov. 18 exx.west over Strabreeht,
- 0p t nov, ,2 exx,en op 12 nov.12 exx.Reusetse Moeren.

Kleln/K1einstl,,laterhoen,- Op 6 maart werd mogelijk'1 van beide soorten gehoord

Groot GoorrVessem,

lcrs el ei::hcen. - Qp 26 apríL 1 ex, Strabrechtr0p 1! april 1 ex,de Flaes.
2l april 1 ex.Soerendonks Goorr

26 neí 2 exx,omgeving i.ingselvennen.

t::.tle,<s:er,- Co 15 naart 45 exx.?lei j enhurk, Landscl:ot,

- 0p d aug, 25 exx, Loozerhei r-o,lorplein,

tot 20 juni 1 roepend ex,Strabrecht,
1 ex.Iiasselsvennen, ( q,.{.t*,' .t i- - :, Àr i, ' i, ,, ' \

de maand juli 2 exx.Reuselse ],Ioeren,

Cp l0 april 1 ey.,Loozerhei.n.lorplein.
Cp 29 mei 4 exx.v,iasvenrStrabrecht,
Cp 20 juni 1 Ëx.en op 28 juli 1 exx"Loozerhei.
Cp ] aug. 2 exx,rop 8 en 21 aug,1 ex.en op 220

de Loozerhel,
lok op 10 sept, uraren er J exx,aanwezig op de

aug.J exx,op

ï,oo zerhei. .
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Kleine Plevier,- 1-2 broedparen 1^/asvenrStrabrecht,0p 11 juni 4 adulte exx.

] broerlparen Ekkersweijer.

- 2 broedparen visvijvexs Bergeijk.Op 12 april 5 exx.

I broedparen Loozerheí,

. Goudp1evie3,- 0p 6 maart 1 e:r.Groot GoorrVessem.r
0p 20 maart '12 exx,en op 27 maart J exx.noordnStrabrecht,

- Cp J sept,1 ex,zuidwest en op 21 sept, 1 ex.noordoost rStrabrecht.
- 0p 1J okt,) exx,rop 20okt.1 ex.rop 21 okt,J €xxeéÍr op 2l okt 1 ex.

op de Strabrechtse hel.A11en vlogen in zuidwestelijke rici,tir',go
- Cp 2{ okt, 2 exx.GrafvenrStrabrecht,

Zilverplevier': 
:; ;; :ï,] ;.:ï:.::;"riïr"'-ïr;.

. Cp l3 okt. 1 ex.overvlieg:end zuldwestrStrabrecht.

I{ievit.- Cp 13 dec,2400 exx,loozerhei'

Kronbekstrandloper,- Cp 4 sept, 6 exx.en op 10 sept, { exx,Loozerhei,

- ?p 29 a:lg,verden hier aI 2 exx, gezien,

tsonte Stranrll oper,- 1p 2' maart 9 exx, Beuven,

- Cp 1l juni '! zingend ex.\fithollandvenr Lanrischote

- Cp 20 juni 1 ex,loozerhel,

- Cp l r§ ang, 2 exx, en op 1) àvg, 1 ex.Loozerhei"

- 0p 9 en 1C sept. 1 ex,'.{asven rStrabrecht,
- Cp 10 sept. een 6roe! var: maar liefst 16 €xx,Loozerhel.

TemnrÍ.ncks Strandlooer,- Cp, avg.2 etx. en op 1t aug, ''! ex.Loozerhei,

Kleine Strandlopern- Cp { aug, 2 exx. en op 2l en 2t aug. 5 exx,Loozerhei,

- 0p 4 sept, I exx.en op 10 sept. J exx,ï,oozerhei,

Kanoetstrandl-oper,- 0p d aug, 1 ex.WithollandvenrLandschot,

Grauwe Franje"ooot"- Op 11 mei 1aduIt v!,rliasvenrStrabreeht,
0p B sept, 1 juv, ex.LoozerheL,

Groenpootruiter,- 0p 22 april 12 axx,visvijvers Valkenswaarcl,
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OeverloBer.- 0p ! aug. 25 exx.Loozerhei.

Kemphaan,- Op 21 april '12 exx.en op ,O aprl1 15 exx.loozerhei.
- 0p 1 mei 1 ex,en op B mei 2 vr, !/asvenrStrabrecht,

Wu1p.- 0p 16 maart 1J) exx.KeijenhurkrLandschot.

Grutto.- 0p 1B maart 175 - 200 exx,Landschot.

- 0p 20 juni ong, 500 exx.WithollandvenrLandschot,

Rosse Grutto.- Cg 1l sept. 6 exx.Eaar liefst op de Loozerhel,

Regenvulp,- 0p 2 april en op i2 aprlL J exx,\{asvenrstrabrecht.
- Cp 16 april 1 ex,Loozerhei.0p 15 april 20 exx.Landschot,

- Og 21 april 1d exx,Loozerhel en '12{ exx,Grote AardwegrEersel.

- 0p 2l april 18 exx.Beerse diJkrlage Mierde,
- 0p 7 juli een 1O-tal exx,Grijze Steen.

- 0p B aug.21 exx.Loozerhei en op 1! aug.hier 1 ex.

Eokje.- 3p 2! april { exx,Loozerhei,

i'Iatersrir.- 0p d aug. ong,{C exx,WithollandvenrLandschot,

- 0p B aug, ong,]0 exx,Budel Dorplein.

Dvergaeeuvr - 0p 1B en 1! april 2 exx,Iieijenhurkrlandschot.
- Op 18 aprll 6 exx,Goorven.

- 
-02,",,":;:ï,'"ï';";;ï:;::::ï;;."" 

op 26 april 1 juv'ex'Kromven'

- 0p 1 mei 2 adulte exx,Strabrecht en op 5 mei ] adult Soerendonk,

- 0p 16 nei 1 adult en 2 juvr€xïrBouvcn.

Zvartkooneeuw 

. :: ï,,ïl"i ::t:ï;:ï.ï"ï";::ï"'l:'::::;::;""
- 1 broedpaar TallngvenrMispeLeindsche en Neterselse Heide.
- ?-4 broetlparen in de kokmeeuwenkolonle te Budel DorpLein.

Cp 17 maart en.16 april werden 6 adulte exx,waargenomen,
.0p 18 aprlI en 28 junl 1 ex,Goorven en op 1! april Z cxx.

Keijenhurk,l{aarschijnlijk de vogels die broedden op het fallngven,

I{leine Mantelmeeuw,- Van 1l maart - 28 aug.aanwezíg op Beuven.0p ! aug.{82 exx.
0p { augr orrgr 1 20 exx. Loozerhel n
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Geelpootmeeuy.- 0p ?-rJ14 sn 10 aug. 2 adul"te exx,en op B aug, J adul-te exx.

op de Loozerhei.

Visdief.- Dít Jaa.r 4 broedparen Loozerhei,

- 0p 2) mei B exx,zu.idwest' Strabrecht.

Zwatte Stern"- 0p B mei )2 exx,Beuven,

Op Ïllthollandven I broedpaa.rrLandschot,

0p en bij Kromven 5 paa?a

0pBerkven5-Bpaar,
0p het Grooe i{alpieven 12 paar,

Geen gegevens van de Strabrechtse heiCe.In 1t8l nog 1

op het Witven,

lltt

ft il

c'>

- 2 paar

Witvleugelstern.- Cp B mei 2 aC:rlte exx.zor.erkleed Beuven,

Kerkui l, - \roor deze soort yas 1!88 ccht een topjaar,Er Ïraren in de kempen maar

liefst 18 broetlgovallen bekenil gevorden,(Blaurre K1auwi er 14, nr,4)
Er zitten er 1l in de vestelijke helft en 5 paar in het oostelijk
gedeelte van de {eupen,Ze brachter gcniddelit 4r0 jongen groot.

Vel.duiI, - 0p 25 aprll 1 ex,Loozerhei en op JO okt. 1 ex.Strabrecht,

Ruigpootuil,- ap 21 mei en op 26 juni 1 roepend ex.EasselsvennenrT,eenderbos,

Dit is de vierde líaarnerci::g i:: ie {empen.

Voorjaar 1!J! een fanatiek roepend ex.Eapert.en ook in '1976 werC

de soort hier nog gehoord,op ] april 198, 1 exeLeenderbos,

Naehtzwalul.,.- f n totaal zi jn er 81-90 territoria vastgesteld, Dat zi jn er nog

heel r^rat minder dan de.l70 in het begin yan de jaren 80,

Voor een deel komt dat omdat de soort in enkele gebleden aohter-
uit is gega.an en verder omdat nog nl-et aIle voor nachtzwaluw

geschíkte gebÍeden onderzoe]:t zíS,',(ned.Ton Heijnen)

IJsvogel.- Deze scort vrordt we1 erg zeldzaam i: Ce Kempen,

- Op 25 april 1 ex"Vl.lkenswaerdse visvÍ.jvers.Jammer is tlat deze p'l ek

door mensen van rle vogelwerkgroep niet vaker bezocht wordt nf kan

worden,

- 0p 19 aug, ,{ ex,visvi.jvers Sergei;k,
lii.3. In 1989 is nog geen enkele vraarneming van een i.lsvoge]- gedaan,
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mei 1 ex,Strijperheg,
meÍ l exrnet over de grens b-tj Reusel,

mei 2 exx.I(ranermeerrStrabreeht.

iilei::e ionte Cpeci:t,- Cp 1B maa:rt 1 e:(,I-ul-steriloekrGeLclrop.

Draai::a1s. - cp )o

1-2 broedparen Heezerbos.

- 0p 18 en 22 aug, 1 ex,Strabreeht,
1 broedgevalrCollse Zegge,

april 2 exx,GalgebergrStrabrecht,
àusr 1 er,Sergeijk.

12 april !-10 erx.visvijvers Bergeijk,
broeclparen afgravingen Ekkersveij er,

-0P17

Oeverzwaluw,- 0p

op1
opB
0p 21

/,tft/

l''t \r'llI t]
.,1 i

,,:i f/
'I i

t.'
1(

11 /

'*a:ef l:-e:ef , - )0 ;an.l-'1 0 exx.Soerentlonks Goor,
't7 naart en 21 maart hier respr 4 en 5 exx,Op 4 april 4 exx,

25 sept.'l ex.soerendonk.0p 18 des.2 exx,en op 4 dec.55 exx.hier,
2 okt,1 ex.en op 29 okt,,1 ex,Strabrecht.
20 nov, J exx,Beuven,
10 maart ong.1O-12 exx,HulsterbroekrGeldrop,

lu i:::;- e: e: , - Cp I mei en 10 juli 1 ex,Looz€rheir
Cp 19 en 20 aug,6 exx.Loozerhel,0p 29 aug. 1 adult+1 juv.hier.
1p d aug. 1 ex, Strabrecht,0p 10 sept. 2 juvr €xïe\'trasven, Strabrecht.

l::Seise -'eie ..;'j-kstaart,- 0p 22 april'1 ex.Budel-lorplein

Klapekster.- 3edurende de maand 0kt.max.5 exx,op Strabrecht.Nov.hier { exx,

- Cp 1 en 24 jan,1 ex,Cartier,0p 1 aptíL 2-i exx,Cartier,
- ,3p 5 febr. 1 ex..Neterselse Ilei en op / febr, 1 ex,Hasselsvennen.

- Cp 20 naart en 16 okt, 1 ex,omgeving Goorven,

- Op 21 okt, 1 ex.Hasselsvennen.

Grauwe Kla:vier.- l:: jaàT 1 broedpaar op nederLancis gebiedrvloeiweidenrtsergei;k,

0p

Cp

Cp

0p

Cp

0p

SprÍnkhaanrietzanger.- fn mei

_ 2 zopo

- 2 à.pe

- l zopo

- ) z,p.

z-P- achter het Beuven.

Carti er,
vloeiweiden Bergeijk,
De HoortqBudel-Dorplein,
Reuselse l,loeren,

§S,- In de omgeving van Ringselvennen en de Hoort.@' z'P'

I
I
!

i)
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Grote Karekietr- De waarnemingen van Grote Karekiet nemen toe.Dlt jaar op

J plaatsen gehoorcl:

- 0p Br14116 en 22 mei 1 z.p.visvijvers Bereijk.
- 0p I juni l z,p.NeervenrB1acleL.

- Op 21' aug.1 z,p. Ringselvennen,

Rletzanger,: r-, broedparen Budel-Dorplein,

CettÍts Zanger,- 0p 22 aaí 't €xrgehoord en gezlebrBeuven,

De vorlge lraa.rneming dateert van 11 okt,1984 en werd getlaan

bij de visvLjvers te Valkenswaarel,

In lpl! werd de soort op praktlsc!: dezelfde plek n-1- langs
de lIitte Loop achter het Seuven gezien.

Bladkoninkje,- ïn 1 veek traar liefst 2 vaar::eningen van deze nieuwe soort voor
de Kempen,

- 0p 1] okt, 1 ex.rri:rgvargst Grote CÍrkelrReusel.
- 0p 16 okt. '! ex, SuIseI .(ZLe S1auwe Klauwier 14 nr,4)

Yuurgoudhaantje.- 2 zangposten I ee::derbos.

- 1 zangpost Ieezerbos,
'l-2 zangposten de PanrSterksal,

Dcze soort is o::getwijfeld veel algemener in de bossen in de

Kempen.ïk viI ne dan ook graag aansluiten bÍj de suggestie di.e

Tom ïeijnen iloet i:: het verslag van het BSP projekt om ons

de konencle jarer. wat neer op onze bossen te concentreren èn clan o,:
or&r cleze soort er beter ui te laten komen.

Bonte Yliegenvanger.- ,lt jaar 7 broedparenrKoningshof Veldhoven,

- 0p 16 april 1 vr. en op ! mei 1 man,Budel )orplein.
- April en nei 1 z.g, Grote Bos, Geldrop,

- Cp 4 sept, 2 exx,Starven,

Roodborstta,nuit,- Lantlschotse Ileide 2 paar,

- Dommelbeemclen Veldhovenr) paat,

- Groote iielde (hoek Ei/I.9)rlieelakkersrJ paèrr

- Groote lleltle ,ten westen van Soerendonk, B paar.

- Reuselse l,loeren 2 paat,

- Cartierheirle, 6 paar.

- Malpie 5 paar.

- Leentlerbos 6 pààre Rond Hasselsvennen { paar,

- GasteLse Heide 2 paar.



- 15-

- Y.Tàt)endonk, tan wes t,en van il oerendonk 1 paar.

- l'u1,bcrgr1 p&a.r.

- Vlociwalrlerr I;ergcljk I paa.r.

- l'lateau:rr l)orke1 err 1l chaf t,, 6 paar,

- Ilel"aae gaert {tègevena van Íl trabreeht en omgevlng iludel- Dorpleln.

l1l auvl,or$t.- I{oerar; },i j f el jenhurk cn vlevl j'rerrl,arrdechotr{ paar.

-()artlerhoIde'l paat.

- l4alpte 7-9 paar.

- llt j de I{l otvenncnrCroota IIctda ,? paat.

- Í)trijpcrheg 2 oaar.

- I'latcaurr l:orkeL en )cle.f t 1 paar.
illngnelvennen cn de IloortrTludel iiorpleirr 1) paat.

- hcusal cc Ïocren 20 paar.

- eollse Zcgge j paar,

Itcf ll.ister.- Cp 12 april 1 vr, eri op 1l aprll 1 man.lious?I,

- nl 15 aprl l 1 ma.n. en 2 vr. Colls e 7,egga.

- .lp ,9 aprll 1 ma.n.llulsterbroekr0eldrop.

- {)p 2] april 1 vr. en op 1 okt. 2 vrr en 1 man,Strabrecht,

I(ram:rvoéIal. - ,f t jaar 'l broedgeval vlsvl j ve rs Rergel jk,

llaardnrali:re!,-..- 3-' laar de Iioortrljudel Dorplel n,

Ilutlelmees, - lr verd 2 keer 1 ex.gezien hij iloerendonks Goor,Data nlet bekend.

lit zou een mogeli jk broedgeval kr.rnnen zi 7n.

Glanc!.oD.- Cp 15 febr, 'l ex, en op 1! sept, 2 exx, Hertgang,

0rtolaan, - .^F 2 mci 1 na:., iieuseLse llioeren.

lJcgors.- Op 1] nc'r, 1 cx,lrtrabrecht,

I'utter, - Cp 28 naart 2 exx, zingend 1a,ngs het liindhovens kanaal ,Geldrop.
- Cp 1 okt, 1 ex.Jrijte Steenrop 2l okt,1 ex.Strabrecht,
- 0p 1] nov, ) exx.iir.rlstarbroekrCeldrop,

(lrrrrdvlnk.- 0p 'l I febr. 2 cxr-. Neterselse heir l ex,li'laesr4 exx,Hertgang,

- 0p 2 aprll ) exx,en op '18 aprll 2 exx, llertgang.
- Op 22 april 1 mar:, Palinegoor,
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Frater.- 0p 1? nov, 1 ex.Strabrecht.

Europese (anar j.e.- 0p 20 sep+,. 'l ex, overviiegend loerendonks Goor.

Krulsbek, - Op 1 april 2 man,en 1 vre Leenderbos.Cp 16 april hier 1 BàÍ]r

- l,iinimaal 2 broedparen Leenderbos, 1 paar bij IJasselsvennen en

'1 paar bij LaagveLd.TotaaI aantal waarschijnlijk veel hoger,

0p 20 febr, en op 2) okt. ! resp, 'l exx.Leenderbos.

- Op'16 jan"en op 2 apríL 2 exr.Strabreeht.Op 16 jan,bij Platvoetje.

@,
-Watersnip,- lj.t jaar 2 i;roedparen Co11se Zegge,

Kraanvogel,- Op 1j april 15 ext,Leenderbos.

PestvoFel.- Cp 4 nov' I exx.F-euseI.

1) okl,
25 okt.

Rest nlj i.ederee:: te bedanke::

PÍet van HappenrFrans en joep

Kikkert(.leX ) rWie1 Poel-mans rLex
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ex.Groote Aar}leeze,

exx. overvliegend Gestel rEindhoven.
-0p
-0p

1

z

dic hun .raarneningen aan mij doorgegeven h.e'lien;

EcndriksrRuud en Rob BouwmanrTom HeijnenrErik-ja:
?eeters.Jan WoutersrPierre van de lJielen èoZo

Het is dit jaar weer een ultgebreider
leuke vraarnemíngen zoals Eladkoninkje
Tot volgentl jaar,

varslag geworden, met een paer erg
en cettirs Zanger,

Henk Hendrlks
Groesstraat 5

5662 ET Geldrop
040-B5rri2,


