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Nu de teilinq van 07 en 08 maart achter de rugvkan een korte
evaluatie worden geeÍeveÍr van het Cerrle bekenLelseizoen. Het beeld
is noE yr-Íj vaaq, r-rmdaL een hoop formulieren op he-t montent nog

nieL binnen zïjn. Over hret. geireel bekeken bIijkl- aI we} dat er
redelijk veel trajecLen onderzocht zijn. In Midden-Eraoant is de

Lelintensiteit wèèr wat terugselopen, in de Kempen raakten enkele
smalle loopjes cnbemand, maar daar stond eetr uitbreiding met een

aantal belangrÍjke beektrajecten in het Land van Cuyk tegrenover!
Ronduit slecht verliepen de Lellingerr Tran cle Ke-mpische plassen,
die steeds ter verseli jkins bi j het c.rnderzoek zrjn betrokken.
Waarschi jnli jk is het, animo hiervoor terugqel()pen, doordat de

resultaten de- laatste ti jd door i jsrrormintJ erq mager waren.
,Juist dor-rr lret drchtvriezeri van de qrcll.ere, ()prli) waters werd keer
de belangri_ii,,e opvangrfunctie van het bekenstelsel bi j extreme
,dJeersomstandighecien duidelijk! tlekÍ:k de resultaten van rnaart
'86 en '57 rnaar eens, en ver-gelijk de aantallen van de Eendsoor-
{--en mr:t die van maart '85 toen alle vennen err pla§sen §rewoon

Dpen lagen.

Re.suILaten.

Het aantal hli lCe eenden tijdens de telling varr maart 'B? za}
straks, als al"le ge(rÍevens binnerr zijn, evenals in '86 weer de

màgische grens van 10.C00 exemplatren overschrijden. De aantallen
van Wintertalin,l en Kr.rrfeend liqqen (nu al) boven de 1000 ex. De

'fafeleend za), op ÍÍreer dan 900 exemplaren uit komen, een aantal
,paar de 161 en 129 exemplaren, die respecl-ievelijh in rnaart
'85 en maart '86 werden ryeteld, maar schriel teqen afsteken.
Ook heL Nonnetje en de Grote Zaagbek waren in maart goed verte-
Eenwoordigrd, maar zij bereikten geen van beiCen de opvallende
aantallen varr maart 1985. Toen werden 69 Nonnet jés Elere€Íistreerd
tegÍenover 23 rru en 2 in 1984, en van de Grote Zaagbek werden
in 1985 21 exempl-aren waarqenomen, tegenover 13 nu en 1 in 1984.
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'[endenzen die vcror de qeheie derde telper':loden qrelden, zijn de
invasie van Barmsijzen, die erq duideli jh u:-t de verrf komL en
de verwachte sterke afname van winterrlevoelige soorten als Do-
daars, IJsvos,el , Grote sele KwrksL.aart en Waterhc-ren.

In November werden in totaaL AZ Barmsijzen qeteld, in December
waren dat er 175 en in maart'. 124. Hoewel je ?:cu ver^wachrten dat
cle IJsvogrel na drÍe achtereenvolgrende st.renge w:.nters onderhand
ÈIederland wel zov zijn uitsevroren, durkt het beestje toch elk
Lelseizoen weer op. Het verloop ziet er toL op heden als volst
uit: Nr:vember '84, '85, '86, resp.: 2A,3, 2.

Deco-rnber '84, '85, '86, resp. : 11 , 0, 1

Maart '85, '86, 'B'7, resp-: 0, 1,0.
Vocrr de Grote Gele Kwikstaart geld:

frlovember '84, '85, '86, resp.: 26,12, 1

December '84, '85, '86, resp.: 6, 1, 1

Maart '85, '86, '8'i, resp.: 0, 7, 1.

Voor de alEemener-e wintergevoelige soorten en de Roofvogels
,lurf ik green cijfers te noemen, r:mdat die noq te ';nvollediq zijn.

OpmerkerlÍ jk was rlat rn decerntber en Maar^t een noemenswaar-diqr
aantal Aalscholvers op of in de orngevíng van beken en afwater-
inerskanaaltjes bi j den Bosch verbleven. Irr decembr;r clobberde
Èen qÍroep van 75 exemplaren op de Empelse pias Dij,le Nieuwe
VIiet-Hoefgraaf Èïl 38 exemplaren vertoefden op de Hertogsweteringr
In maart trof f en tellers 12 stui<s aan op de Graafsche Raam, 4l
3p de Dommel ten zurden van den Er)sch en I op de Hclrtogsweteringr.

Buiten de wat algemenere soorten
'86-'87 uiteraard weer de nodige
volgt een <:verzictrtje:

Kl_ejne _Ri,et_qanËl

leverde het terlseizoeil vefr
verrassingen op. Hreronder

l-,__ex,_. He r: Esssqlë_Èe_r;Lrrq (-p_ec_)

5 ex. Budeldorplein, ouervliegend (Dec)
'16 ex. S<:erendonks Goor (MrL. )

1__ex -_ Dren g e -- Ee r:s_t el_ql_ ( Urq ._l

Gr.SEe Zil_Vef f:eisef l 1 ex. Ho-rtossweterins (Nov.; werd hier ook
aI ti_idens de lnaartt,eltingÍ rran '86 ge-
zien) .

Wi_Ide_ _Z_ura_an:
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ex. Herto€rsweterlns (nart)

ex. Donse-.Eerste Ley (ltrt)

1 ex . IJ4er_gn -Maq-_G_e_Ld-rep (llafd_

1 ex. EeeEloep.,-EerqeYk-(Nov.)
1 ex. HerLoqsweterinq (Dec. )

>3iJ ex. Dommel t. h. v. tsoxrel, in i groep (nov)

3 ex . Kleine Beerse (lfov. )

21 ex. HertoEswetering (llov. )

'1 ex" Kleine lX:mmel (ltov.)
2 ex. Grote Beerse L.h.v. oirschot (Oec.)
2 ex. Beekloop BerqÍeyk (Urt)

1 ex. Strabrechtse heide (ruov.)

1 ex. SLrabrecntse heide (t{rt)

9 ex" Hertogsweterinq (Nov)

1ex. GroLe Beerse t.h.v. WestelLreers (wov)

Kle_r_fB_-Seqhti 1 ex . __lGrqte beerse t-h . v . Oi rschot (Nov. )
í ex. Astense AÀ (Oec.)

De bekentell j.ngen zu.llerr rro€t tenmirrste twee telseizoenen gleor-
,laniseerd w:lrden, zodat een beeld verkrecÍen wordL over- 5 jaren.
FIet ls echLer de bedoelins dat voor november 1987 een vrij uit-
Eebreid verslag verschijnt.. Om dat te reaLiseren dienen aIle
waarnemingen die tot op heden niet zíjn inqezonden uiter'lijk op
01 mei binnen zLln. De geEeverrs worden varraf dan door mij over-
geschreverr op een nieuur formulier dat door 'lom ÉIeynen speciaal
vcl<:r computerverwerking is ontworpen. ALles waL iruiten het in-
levertermijn binnen komt kan niet meer in het verslag worden
betrokken en verliesl zodoerr.de een §rr<:crÈ deel aan waarde. Ik hoor>

daarom op ieders me.dewerking.

Lex Peeters, Marialaan 26, 554 I cd Reusel . Telefoon: 04976-227'l .


