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VOGELVARIA
NIEIJWE VAARNEMING VAN DE

Op 26 rne 1 j ongst leden hoorde
lk bij de Hasselsvennen in het
Leenderbos een zacht " oe poeh
poeh" dat verder. onverstaan-
baar was door een nachtzwaluw-
bandJe varr mljn cassetterecor-
der. Na deze onrniddel_lijk
stopgezet te hebben, hoorde ik
het geluid nog eens. Het begin
was weer hetzelfde; "oe poeh
poeh" (de oe's duideiijk ver*
schi 1lerrd van toorr) met daarna
een versne 1 1end " poeh
poeh. . . ". Di.t herhaalde zlctt
nog één maai waarna ik de
vclgel niet meer gehoord heb.
Het geiuid was me bekend van
het ( vr 1j goede ) bandj e ,' Le
walkbird" vo1.2 (met L20
noord- en zuideuropese scfor-
ten) zodat de der:,erminatie van
Rulgpootul 1 niet moei I ij k meer
was. Dit speeld"e zích a11emaal
af net na de schemering rond
23.00 uur. Na afloop van de
irrventarisatle ben ik met Tom
Heijnen nog eerls gaan luiste-
ren (0.30 tot +1.15 u. ) maar
d1t leverde op een mannetj e
Kwartel na nlets op.
Voorzover m j- j bekend, is di t
de vierde waarnemlng van d.e
Rulgpootuil in de Kempen, De
voorgaande waren:

20 maart 1976 (en later) l-
mannetje, de Vitrljt_ (.J. van
Dooren )

AALSCHOLVERVAARNEM I NGEN

Zaals j u1 1 ie in één van de
varige Blauwe Klauwleren heb-
ben kunnen Lezerr is er vorlg
najaar een zeer sterke Aa1-
=r:ho l vertr-ek gewee-et . Na het
schri j ven yan da,_]: a.rtlkel-1- j e
ontving ik steed= meer- waarne.-
mi rrgen ( tot ze l f s meer d_arr
1000 exx. op één dag). Daarom
zou i-k graag a1 j ul11e Aal=
scho f ver-waarnemi rrgen ui t na-

RUiGPOOTUIL IN DE KEMPEN

voorjaar L977 1 ex. Eerse1
nlet gedocumenteerd (N. Vene-
rna )

3 april L983 l- ex. Leender-
bos (F. NeiJts)

Plerre v" d. Vielen

Rqtlc"é*r I

GEVRAAGD VAN NAJAAR 1gA7

Jaar '87 wi1len ontvangen.
Deze kunnen met datum, plaats,
aantal, richting (of pleiste-
rend) en eventueel bijzonder-
heden aan mi-j worden doorgege-
ven"

Plerre v. d. Vlelen
Plonderljen 36
5541 TB Reusel
44976-2448 (alleen weekend)


