
VAARSCHI JNLI JK BROEDGEVAL

Op 22 mei bevonden Chrls van
Turnhout en Bram Aarts zlch
voor een ACJN-inventarisatie
bi j de voetba lve 1d.en van
Steensel toen ze een afwijkend
mannetje Vitte Kwikstaart za-
gen. Zowel kop, rug als stuit
waren pikzwart. BiJ de ontdek-
king was de vogel fanatlek aan
het foerageren en toen hii
ztjn bek voI had vloog de
vogel in de richting van de
kerk van Steensel. Na even
wachten kwam de vogel weer
terug en het voorafgaande her-
haalde zlch nog zes keer.
Helaas zijn de waarnemers niet
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ROUVKViKSTAART BiJ STEENSEL

meer teruggeweest, evenmi n
hebben ze de broedplaats Ee-
zocht, zodat niet bekend i=
rran we lke ondersoori. het:
vrouwtje was. Voorgaande
broedgevallen te Netersei en
Veldhoven waren beide InetlgF)a-
ren. Ve Baan ervan uil rj.at er
een broedgeval heeft piaatsg+-
vonden omdat de vogeL iedere
keer rnet voedsel naar ceze lf de
plek vloog. Ook omdat de
Rouwkwikstaart vroeger in het
jaar doortrekt: vooral maart
en aan de kust vooral maart-
apri 1 .

Pierre v. d. Vlelen

BLADKONINKJE IN DE KEMPEN,

was er 1n de voormiddag een
sterke trek van Koperwieken.
Daarvan werden er dan ook 2O
geringd.. Verd,er werden er geen
opval lende aantal len trekvo-
gels Eevan6en. Het vanggebied
bestaat uit een berkenaanplant
aan de rand van een qroot
naaldboscomplex.
Voorzover ik weet is dit- de
eerste waarnemlng van een
Bladkonlnkje in de Kerupen. De
laatste j aren zi jn er vee l-

herfstwaarnemi-ngen van Bladko-
nlnkies geweest 1n Nederlarrd,
maar toch vriJwel steed= aan
de kust. In 1985 en 1980 waren
er ruim 90 waarnemingen, van
L987 heb 1k nog Eeen gegevens.
In dle goede jaren is er in
Noord Brabant geen enkele ge-
zien. In 1981 werd b1j Oister-
wlJk de eerste ringvangst van
een Bladkoninkje in Noord Bra-
bant gedaan. Het Reuselse
exemplaar 1s waarschijntljk de
derde waarnemln6 in Noord tsra-
bant.
Zie ook: De Roodborsttapr-rlt
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EERSTE RINGVANGST VAN EEN

13 oktober 1-988 was 1k vo-
gels aan het ringen nablJ de
Grnte ClrkeI te Reusel. Om
10.10 uur trof 1k in een van
de netten een BladkonlnkJe
aan, De determlnatie was Eeen
probleem hoewel 1k vanult de
verte rueende met een Vuurgoud-
haantJe te maken te hebben. De
ver achter het oog doorlopende
11chte wenkbrauwstreep, de
twee vleugelstreepJes, de o-
1ij fgroene bovendelen en
1 ichtge Ie onderde 1en wezet.:.
zonder meer op een Bladkonln-
kje. Ik kende de soort al van
Schiermonnlkoog, waar ik 1n de
jaren '70 twee keer een exem-
plaar 1n handen had gehad.
Om de waarneming te documente-
rerr heb 1k ml j n f otocarnera
thui-s opgehaald en enkele
dla's gemaakt. Ik kon r:p dat
moment geen rnedewaarnemers
bereiken en heb de vogel na
he'u ringen, meten en f otogra-
feren weer vrijgelaten.
Het weer op de vangdag was
half bewolkt met een zuid tot
zuidoo=te1 ij ke wind. Op 13
oktober, €D ook op LZ oktober,


