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ZANGPOST GROTE KAREKIET IN SC'EroINDONKS GOOR.

Tijdens d.e "soortenjagerdag'r d.ie op 17-05-r86 plaats vond, ontd.ekte het

equi-pe Neyts/ Hendriks & Hendriks/ Bouman een zingende Grote KarekÍet aan

de plas van het Soerendonks Goor.

0p aanwijzingen van de waarnemers vonden Tom ueynen en Lex Peeters de vogel

op 26-0> makkelijk terug. Iiet biotoop waarin de zangpost gevestigd was, be-

stond uit t./aterwilg, afgewisseld met Gagel en Riet.
De Karekiet werd. later nog oiverse kererr door verschill-ende vogelaars ge-

hoord.

1n de loop d.er jaren is d.e Grote Karekiet in ae Kenpen vrijwel geheel aIs

broedvogeL verdwenen. Vroeger (tot in de zeveniiger jaren) werd de soort
nog aangetroffen in de rneeste uitgestrekte rletkragen. Tegenwooroig vindt
alleen rn nud.eldorplein nog regelrnat,l.g een broedgeval plaats.

.ITOODLOTTI GE A CHTERVOTGIN G

0p 12-.1|-t86 werd ik telefonisch op de noogte gebracnt van een nogal op-

vall-end.e gebeurtenis. .r:ij de familie Jansen aan het Veilig oord te Bl-adel

had men een harde klap tegen de ruit gehoord. Toen men als reactie daarop

ging zoeken naar de oorzaak werden onder het venster een grote en een kleine
vogel gevonden. -Beide waren net dood. "De grote betrof duidelijk een "Yal-k'r

gezien de kromme snaveL. De andere zou we1 eens een Specht kunnen zijn, want

die had een lango rechte snavel'r, zo luidde de omschrijving.

le volgende dag kreeg ik beide vogels te zien. Het bleek te gaan om een

(groot,) vrouwtje Sperwer en een Kramsvogel. Het voorvaf Laat zLch naar mijn .

mening makkelijk reconstrueren. Beide vogels zí3n - volledig geconcentreerd

op een wilde achtervolging - frontaal op de ruit gebotst.

GFGEVn{S OVER KLAPEKSTER EN BAR,6IJS GEVRAAGD.

Bvenals twee jaar terug blijkt de Klapekster tijdens de najaarstrek in de

Kempen goed vertegenwoordigd geweest te zijn. Op diverse heidevelden werden

meerd,ere exemplaren geteld. Ook nu zou ik weer graag een overzicht samen-

stellen. Daar zijn natuurlÍjk zo veel mogelijk waarnemingen voor nodig.

Bovendien bereiken mij steeds meer gegevens die op een invasie van de tsarm-

sijs lijken te duiden. Omdat deze soort in de Kempen normaal geen alledaagse

verschijning is, zou ik ook hiervan gïaag zoveel mogelijk vaarnemingen ont-

vangen.

Lex Peeters.


