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BIJZONDERE WAARNEMINGEN IN DE KEMPEN
19 85

HENK HENDRIKS

Dit overzieht omvat soorten die in opvallende aantallen werden gezien,

soorten die in het binnenland vrij zelden worden wasrgenomenr soorten

die sowieso zeldzaam zijn alsmede enkele broedvogelsoorten,

Geoorde Fuut.- Dit jaar kwamen 19 paar tot broeden in de Kempen en we1
Fl-aes 5 paar, Goorven 1 1 paarr vesten van Goorven nog ] paar,
Er waren minstens 16 juv, rwafrvan zeker ong,2J exx,groot
geworden zL1n,

- 71 San. 1 ex,op de Groote BeerserCasteren,
- 6 april 1 ex.PloegstraatrAcht,
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Kutfclulkerr- Van 20 aprl1 - I nei 1 ex,in zonerkleetl op het Goorven,

Roodhalsfuut. - 0p 409 en 15 sept, 1 ex,le Hees,Op 2 en , sept. hier 2 €xx,
Het betrof een adult er.iÍt winterkleed en 1 juv, ëxr
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broedgeval op het Goor en F1aes.

Aalscholver.- 0p 25 maart 12 exx,overvliegend Reusel in n,west.richtíng,
- Op 2J maart J exx,Grote Heide en 8 exx.op Soerendonk's Goor,
- 19 aprll 'f ex, seuven.
- Op 24 apr11 1 ex,Goorven,
- 0p I mei 2 exx,overvliegend Putberg.
- 0p 11 mei 1 ex.Ringselven, Op 20 aug, hier 4 exx,
- Ap 27 juli 1 juv, ex.Ikkersweijer,
- 0p 7 sept. 2 exx.Valkenswaardse visvijvers,

Blauwe Reiger.- 0p 2 oktober, toen er nog slechts een klein laa.gje water 1n
het Beuven stond en het bijzonder gemakkelijk was voor de
reigers om een "visje" te verschalken hÍer 59 exx.

Grote Zilverreiger.- 0p 1 sept. 1 ex,Ringselven,Yan 2 sept. tot 26 okt, zat er
1 ex.Waterringen bij Postel,

Koereiigel,- 0p J sept, 1 ex,Valkenswaardse Visvijvers,

Flamingo.- 0p 26 aug. 1 ex,Ekkersweijer,

0oÍevaar.- Dit jaar slechts 1 waarnemlng.0p 1l juli '1 ex,PostakkererEersel.

; Kolgans.Op 4 jan.54 exx.overtrekkend Reusel,

I - 0p t naaxt ,4 exx.overvllegeprl Hoogeloon.

' Brandgand.- Dlt jaar geregeltl B.Dorpleía.Genengd broe§gevaI net Grauwe Gans.
Resultaat hiervan I pqIll naarvan er 1 Ls grootgewolden,
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Bergeend,- 0p 11 nel I exx,Looaerhel.
- 0p 1l nel ! exr,Goorven.
- 0p 1l juni 2 exx,Goorvero
- OP 1 sePt. 1 ex,Loozerhei'
Dlt jaar g;een broedgeval ln de Kenpeb'
- 0p 12 dec. 1 adult Soerendonk,

.- Geàurende de maand aprll geregeLtl 2 erx.Soerendonk.

NijLganso- Io
-0p
-0p

NonnetJe.- 24 ian. 1

- J febr, 1

- 28 febr, 2

- 2 naart 1

- 4 maart 2

- 9 maart 1

Landschotse
- 21 naart 1

- 24 maart 2

- 10 tlec, 5

Grote Zaagbek,- 0P 9

vr. Eul sterbroek,
vr,oB het Goorven,

exx, Ploegstraat 1Acht,
vr.ïíanevoet,
erx, Beuven,
m&ÍIr en 4 vr, Keijenhurk entelde.
paartje HuLeterbroek, oP de
exr,Soerendonke Goor.

vr.op cle Karpendonk,

naart 1 man,Keijenhurk.

aanwezig,

De Hees.

) vt. op plas bij Berkven,

Klelne Donael lue1drop,

het voorjaar regelnatlg 2 exx,IJzeren llanrGeltlrop.
! Jan, 2 axt.Ploegstraat.
15 aprll 1 ex,l,Itnte1reven.

Smlent.- 0p J febr. 4 exx,Goorven,
- 0p 2 maart 1 man,Ëanevoet,
- 0P 20 aPrll I nan. en 1 vr,Goorven'

0p 16 dec, ] exx,De Hees.

Krakeend.- 0B 18 sept, ong, 't00 exx,op het Beuven.

Zomertaling,- 0p 16 april 2 paartjes op he-t Beuven'
- Op 1l april 1 man.Reuselse Moeren.

- Op 21 apri). en 27 nei '1 man'RLngselven'
- Op 19 mei 1 man.GrafvenrStrabrecht'
- Op 11 mei J man. en 1 vr, R!-ngselven'
- Cp 2J mei 1 man. en 2 vr.op de Tongelreep'
- Op 6 julí'1 paar op het Vlthollandvenrlandschot'

Pijlstaart' : ; í:::i ? i:l:iï"l,lll.Goo!ven'
- B maart 1 man,Reuselse i"Íoeren,

- 1{ maart 4 exx.Beuven,
16 maart 1 man. en , vrroP het Goorven'

- 2J maart maar liefst -!f exx,Ringselven'
- 5 aprl1 1 paar op het Kromvenrt'andschot,
- 16 april 1 Paar Beuven.

Krooneend. - Op 1 1 mei 1 paartqe op het ZuldvenrValkensvaardse Visvijvers,
- Op 16 juni 1 man.9euven.

Tafeleend, - op 6 jan 16J erx,Ekkersuetier.

Eldereend.- 0D 1! okt, 1 geheel ultgekleurd nan.Elckersveijer,

Zvarte Zeeëend.- 0p 16 aprll ] nan.ea 1 vrrop het Ëeuven,

Grote Zeeëend,- Og 24 nov,l exx,op De Heeg.Toen aI enkele dagen

Brilduiker, - De eirootste groep was die van 12 ext.op 7 ilec,op
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Toppereend. - Op 24 en 26 okt. 2 v!.De Hees.Op 9 nov.hier J vr.

Kleine Zwaan.- 0p J nov.2 exx.De Hees.

Visarend.- Op 6 april 1 ex,Goorven.
- Op 20 april 1 ex,randschotse Heide,
- Op 6 mei 1 ex.jagend boven Flaes, l ex.boven Beuven.
- Gedurende de maand aug.regelmatig 1 ex.Strabrecht,
- 0p 25 aug,1 ex.LoozerhelrB,Dorplein.
- 0p 7 sept. '1 ex. valkenswaard.se Visvijvers,

Rode Víouw.- Op 19 jan. 1 ex.langs het Elndhovens KanaalrCollse Zegge.Dit èx. ,
was de gehele middeg aanu'euig.Ging regelmatig 1n bomen zitten, '
Dit heeft waarschijnlÍjk langere tijd hler rondgezworven. Op 24 maart
hier nog gezien.

- 0p 4 maart 1 ex,boven het centrum van Eersel.
- 0p 6 mei 1 ex.jagend langs het Goorven.
- 0p 12 sept, 1 ex.Strabrecht,
- Van 2'l aug,-8 sept. 1 ex.pleisterend Éeuselse Moeren,

Zwarte Wouw, -Dit jaar slechts 1 waarneming.0p 21 naart 1 adult ex,Oirschotse Hei.

Buizerd. - 0p 19 okt. ]0 exx.Strabrecht,
- 0p 2! nov, 15 exx.in 2 groepen thermiekendrGoorven.

Ruignootbuizerd.-Dit jaar weer enkeLe waarnemingen.
- Half febr, 1 ex.over Strijpr;indhoven,
- 2) febr. '1 ex,Duj.zel.

- 9 maart 1 ex, omgeving -<cherpvenrLandschot,

!Iespendi ef . - 0p 6 mei 1 ex, Heusel se i'ioeren,
- 0p 1! mel 1 ex.Cirschotse reide,
- 0p 26 mei 2 exx,Jartierhelde.l eE.ove?vliegend Strabrecht.
- Cp 11 mei 1 ex,Valkenswaard.
- 0p 1! juni '1 ex.tseersiroek.
- ap 25 iuli 2 exx.Lingsel-'.,ennen.
- 0p J aug. ] exx.Bergeijk.
- 0p 2J aug, 1 ex.Grijze Steen,
- 0p 1 sept.1 ex.Dpperheider 6 sept. 1 ex,Hapert en 14 sept, 2 exx,

Soerendonlgs Goor.

Slechtvalk.- 0p 2J tran 2 vt.Starvenrstrabrecht.
- 0p 16 april 1 vr,Beuven.

Smelleken.- 0p 1 jan,1 man. PostakkersrEersel,
-0p 19 jan.1 man.KlotvennenrGroote hej-de.
- Ap 27 j an, 'l man, sportveld, Dui ze1.
- 0p 2 okt. ) exx.en op 6 okt, 1 ex.strabrecht.Op 19 okt, hier 1 vrr
- 0p 11 nov. 1 vr.Landschotse Heide,
- 0p J0 dec, 1 vr.Neterselse f,ei.

Korhoen. - Op 21 febr. 2 bolderende mann. en 'l vrr op Strabrecht.
- In het voorjaar 4 mann.Landschot.
- 0p 11 mel ! man, Oirschotse tielde.

Kraanvogel,- 0p 22 maart 12 exx.Reusel.
- 0p { nov. { exx. Oostelbeers.
' 0p 1l nov, 15 exx.Rielse DijkrGeldrop.
- 0p I dec. 2 exx.pleisterend Cartier Heide,
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Porseleinhoen. - )1 rnaart - J aprll 1 ex.Zvartven,
- Vanaf 11 mel in de maand mei aanwezLgrCollse Zegge,
- 0p 1 juni 1 roepend ex,Cartier.
- 0p 16 juni 1 ex.roePend Beuven.
- Op { okt. 1 ex,gezien aan de rand van het Beuven,

Klelnst Waterhoen,-EÍnd mel zou er blj het Soerendonks Goor 1 roepend ex.
aanwezlg zijn geweest,Er zljn helaas geen bandopname's
van gemaakt.Het Kleínst uaterhoen gelÉf,d is een enortr
moellijk te herkennen 8e1uid, tussen de volop actieve Groene
Klkk ers,

Kwartel.- 2! mei 1 roepend ex.de Weijer, Hapert,
- { april 1 ex.visvijversr Blade1.

Scholekster.- Ap 29 maart !0 exx,Ekkersweijer.
- 0p 4 april Q) exx,LoozerheirB.Dorplein.

Kluut,- Op 11 mel 2 exx,en op 27 neL J exx.LoozerheirB.Dorplein.
- 0p 6 okt, 1 ex,Beuven.

Bontbekplevier,-0p 1 1 mei 2 exx.LoozerhelrB.Dorpl-ei.n.
- 0p 10 okt.max, 4 exx,Beuven.De gehele maand okt. 1-4 exx.aanwezi,

Klelne Plevier,- Op I aprÍ1 ) exxoEkkersweijer.Er werd die dag gebaltst op een
nabij gelegen raaÍsakker,Geen bevestigd broedgeval.

- Dit jaar 2oexx.wvargenomen LooaerheirB.Dorpleln,6p 20-8,
- 0p ) arg. 1 ex,De Hees,

Goudprevier' 
- 31 3r'::;i.','ï;lf;lr:"ï:"ti::ï3,1;""=trekkend tussen Kj.eviten.

Zilverpr evi er' 

: !i,ii"ï:Ll,i,ï:1,ïï:ï:lriul:ïlril Beuven. Maxlmal e aantal
was §p 5 okt,12 exx,

Steenloper.- 21 aprl1 1 ex,en op 11 rnel 2 exx,ln zomerkleedrLoozerhelrB.norplein.
- B sept. 1 ex. vinterkleed De l{ees.

Krombekstrandlooer.- Maximaal ! exx,op ! okt,Beuven. 0p 20 aug, 1 ex.Loozerhel,

Bonte Strandlooer,- 0p 11 nei 2 exx,LoozerhelrB,Dorpleln.
- 0p 1 2 aug,2 exx,Landschot.
- Op 29 sept. 'l ex,KromvenrLandschot,
- De gehele maand oktober aanwezlg op het drooggevallen Beuven,

Het maximale aantal was {0 exx.op 10 okt,

Tanminckts Strandloper.Dit jaar maar llefst 2 waarnemingen van deze in ons
gebied zeldzame soort,
- 0B 8 aug. 1 ex, lJithollandvanrLandschot,
- 0p 28 aug. 1 ex.adult Loozerhei.

Kleine Strandloper, - Maxlnum van ! exx,op 12 okt,op het Beuven,

KanoetstrandloOer. - Op 4 okl.2 exx.en op I ea 6 okt, 1 ex,Beuven,

IrieteensÈrandloper.- Op 11 mei en op 1dr16 sept, 1 ex.LoozerheirB.Dorpleln,

Watersnlp,- 0p 1 okt, ong,75 exx,Beuvetrr
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Zwarte Rulter.- 0p 11 mel 12 exx.Loozerhei.,

Cro_ggpootruller.l - 0p 11 mei 17 exx,Loozerhel,

0everloper,- Op 21 juli 9 exx.EkkersweijerrOp 20 aug, J0 exx,LoozerheirB,Dorplein,
- 0p 23 sept. J exx.De Hees.

Kemphaan': 
3x Í,"lll' 1l'":,::izlllxlil;3i'3 i:l i:ï 3J"ï"r," waarsenonen.

- 0p 1l juni 2 exx,Spreeuwelse hei.,
- 0p 15 juli 1 man.KromvenrLandschot.

0p 12 okt, 1 ex,Beuven. i

Regenvulp,Behalve op de vaste pleister en doortrekplaats bij de Keijenhurk
werden Regenwulpen ilezien op de volgende plaatsenr

- 1] april J exx,Wintelreven.
- ]0 april 1 ex,Cartier.

: ïi 3:11.""ïil:e;:"i:,:" ' exx,over Hapert'

Grutto.In de zomèxmaanden vooral juli komen jaarlijks grote aantallen Gruttors
naar de verzamelplaats bij het KromvenrLandschot,Het gaat hier meestal
om aantallen tussen de {00 en 600,Uitzonderlijk is daarom de rraarneming
van traar liefst 900 Grutto's op 9 maart,
Verderr - 1 maart ong. 50 exx,Budel"

- t maart 80 - 90 bij Kleine Beerse.

Bokje,- In jànrrègelmatig 1 ex.HulsterbroekrGeldrop,
- 11 en 1J jan, '1 ex,Grljze Steen,
- 2{ april 1 ex.Spreeuvselse Hei,

Dwersme euw' 
-',3i"i':;ïiï1-xl,iÈ i "iïll.- 0p 2'l april 11 exx. Loozerhei.
- Op 24 aprl1 1 ex.Flaes,
- 0p B mei 1 adult en 2 eerste zomer Loozerhei,

:si ili:i ;:iï,i:ïïr,,:
- Ap 1 juai 2 juv,exx,Keijenhurk.
- 0p 1 sept, 1 ex.Loozerhei,

Zwartkopmeeuw.- Op 21 april 4 exx,B.Dorpleln,
- Van I mel tot 1l juli 2 exx.Goorven,
- 0p 19 aprll 1 adult en 1 tweede ?omer lr,Mettroplreg.
- 0p 11 mei I aduLte exx,B,)orp1ein,6p 2) neí zelfs 6 exx,
- 0p B juni 2 adulte exx, en 1 juv.ex-, É.Dorpleln.

. Grote Mantelmeeuw.- Op 6 mei 1 juv. ex,Goorven,Zeldzame waarneming in de Kempen,

Visdief,- 9p 11 mel I exx,Loozerhel,Er broeden hier nog jaarlijks enkele par€Dr
Dit jaar op het fabrieksterrein.

- 0p 2! juli 2 exx.Rlngselven en 1j exx,Loozerhei.
- 1 sept,2 exx.Ringselven,
- 0p 1J okt, 1 ex.Beuven,

Zwarte stern.- Dit jaar 1z * 1{ broedparen Landschotse Helde.
- 0p 6 mel ,1 exx.Goorven en 2! exx,op het Kromven,
- 0p 11 mei 27 exx,soerendonks Goor en 'iB exx.Loozerhelde,



-24-

Velduil,- 0p J jan. 1 ex,Neterselse Helde.
- 0p 5 mel 1 ex,jagend Cartierhei,

Gierzwaluv, - 0p { aug. 1 groep van ong, l)0 exx,jagend. boveb de Landschotse
Helde, Ook nog een groep van ong. 12) exx.hoog overtrekkend,

IJsvogel. Deze soort heeft gedurende de afgelopen strenge winter weer een
flinke klap gekregen.Dlt jaar slechts 1 zeker broe§geval.
Een broedgeval Valkensvaardse Visvijvers.Op '/ en 1d sept.adult en
juv, ex.geuien.
Overige waarnemingent
- 1n jan.geregeld 1 ex.Hulsterbroek.
- Begln april 1 ex,Bergeijkse Visvljvers,
- 0p 1! aug. 1 ex.HulsterbroekrGeldrop,
- Cp )0 sept. 1 ex,Reuselse Moeren.
- 0p I nov, 1 ex.WelleselndrLage }"lierde.
- 0P ]0 en 11 dec. 1 ex.EnoderNuenen,

Hop. - 0p15 nei 1 ex.Beers Broek,
- Zeet bijzonder w&s ook de waarnemlng van een Hop van 1 tot 8 dec.bij

De Heeg.

KIeiIre Bonte Specht, - Op ! maart 1 ex,GenoenhuisrGsl6l6r,
- 0p'18 raaart l ex,Visvijvers Driebruggen,
- 0p 24 maatt 1 ex.Co11se Zegge,
- 0p 6 april en ! mei 1 ex,Hertgangrlandgoed De Utrecht.
- 0p B apr1L 1 paar HulsterbroekrCeldrop,
- 0p 2l mei 1 6x,Beers Broek.
- 0p 4 juni 1 ex,Kasteelbos Geldrop,

Draalhals. -'Jp 12 okt, 1 er,la een tuÍn in Eersel.

RoodkeeLpieper,-0p 1t okt,werd op het drooggevallen Beuven tussen de vele
Grasplepers een Roodkeelpleper opgestoten.Dlt 1s een naar
Nederlandse begrippen zeldzane waarnening.Dit $aJaar nerden
er nog op 2 andere plaatsen Rocdkeelplepers opgemerkt.
Zeker in het najaarrals nog maar enkele exx.een ietwat rossige
keel hebben, is het zeer kenmerkende geluid van de Roodkeel-
pieper die opgestoten wordt van doorslaggevende betekenis om

de soort op te merken,
Voor zover mij bekend ls dit de eerste rraarnemlng voor de Kempen.

,,aterpieoer' 
: i"":ï:'ï":;]Ë::ïï"::u"'e 

exx'Beuven'

- 22 nov, 1-2 exx,De liees,
- I dec.1 ex.Hulsterbroek,

2 febr. I exx,Postelse Dljk,

Dulnpieper.- Dlt jaa,r nlnstens 2 broedgevallen B.Dorplcjn.De afgelopen jaren
hebben hler steeds I - , paren gebroed.

- 0p 21 sept, 2 juv. exx. Strabrecht tussen Graspiepers,
- Op 21 sept. 1 er,tussen Graspiepers Spreeuwselse Hel.

En8else [ele Kwikstaart, - Op ] aprit 1 nan,Klotputten zuld-rresten van Eindhoven.

Op 24 april 196J werd er ook 1 ex,gezien bij Einho'.,en. (V.E ve c. s, )

Waterrietzanger, - 0p 9 sept. 1 juv, ex,Soerendonks Goor.

Rietzanger, -0p 11 mei 't zingend ex.Br Dorplein,

TS DÏT DE ENTCE WAARNEMTNG VÀN RÏETZANGER ???
NEErop 6 mei 1 ex,Beuven en april zangpost Cartler,



-2t-snor,- Dit Jaar ) zangposten Budel en op 6 ner 1 zangpost Beuven,

Waaierstaartrietaanger,Na de Roodkeelpleper is dit de tweede bijzondere waarnemlng
die werd gedaan bij het Beuven,
0p ! oktoberrik ging toen samen met nijn broer Joep naar
de steltlopers kijken aan de achterkant van het Beuven.
0p een bepaald moment komt er een fanatiek roepende \{aaier-
staartrietzanger aanvli.egen die vooï ons in het riet ploft,
Na enkele minuten kwam de vogel omhoog de lueht in en stond
Iuld zingend voor ons in de lucht te dansen.ltlet de uon van

achteren hebben we het beest werkelijk schitterend kunnen
bekijken,Even later vloog de vogel in westelijke richting
w€gr De volgende Èag werd de vogel nog we1 heel even ge-
hoord maa.r nlet meer gezlen.Buiten de 2-J paren die a1
jaren in het verd,ronken land va,n Saaftinghe broeden is dit
de enige waarneming in Nederland dit jaar,En voor zover
mij bekend de eerste uaarneming van deze soort in de
Kempen,

Baardgrasmus, 0p 10 juni werd een nannetje waargenomen bij het Oudmeer in Son,
Ook dlt is een ni-euve soort voor de Kempen.Zie Roodborsttapuit
nov,B! jaargang ! nr,J,

Bonte Vliegenvanger. - In het voorjaar meerdere malen zangposten Knegsel en de
Elburglaan, Eindhoven.

- 12 mel 1 ex.Duizels Hof,
- 4 mei I exx.Westerhoven. tie dag zangpost de Stevert.
- 1l mel 1 ex.Aarlese f1Èède,
- 21 EUgr 2 exx.Hulsterbroek.
- 4 sept, 1 ex.Collse Zegge,

Blauwborstr- 0P 27 net I man,Cartier.
- Voorjaar I zangpost CoLlse Zegge.
- Voor j aat 1 t' rr rr tr rr It Ekk ersrl j t.

Beflijster.- 0p 20 april 1 ex,Landschotse Helde,

Glanskop.- Dj-t jaar een geslaagd broedgeval in de dertgangrLandgoed de Utrecht,
Zle Roodborsttaouit nov.Slrjaargang 4 ytrclo

Waterspreeuw. - 0p',l0 november 1 ex,in schutssluisrKleine lommel tussen Geldrop
en Heeze.Dit is de vijfde waarneming voor de Kempen en de vierde
in november.

Gee1dors. - 0p 6 nov.45 exx.PapenakkersrHulsel.

Sneeuwgors.- 0p 2J nov. 2 exx,waaronder 1 man,rrinterkleed MaayerheiderBergeijk.

KeeD. - 0p 6 jan, werd er een nann,gevangen te Eindhoven,Deze was als eerste-jaars mann,gerlngd op 1J-juli 1984 in LappnarkrZveden.Dit is een afstand
van 1124 km.

- Gedurende de roaand mei 1 zingend €xeT.H.Eindhoven.
- Van 29 april tot 5 juni werd ook een vtouwtje gezien op deze plek.

Putter. - 11 tran 2 exx.Landschot.
- 2_J 7an. l ex,Eersel en 1 ex,Rythovius college,
- 6 april 1 ex.Broekellngem.
- 9 en 11 mei 1 ex.Ringselven. Op 9 mei 1 ex,Hapert.
- 6 okt, 15 exx,Cartier.

11 okt, nog 4 exx.cartier en op Z0 okt.1 exr
- 2) okt. 6 exx,Hulsterbroek,
-)nov.1ex.Reuse1,

Goudvink.- 0p 21 jan. paartje Hulsterbroek,
- 0p 26 okt. ) exx.Reusel,
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Appelvlnk, - 0p 16 naart 6 exx.StrijprEindhoven,
- Op 25 junl kwam 1 ex.luld roepend over de DommelrHulsterbroek gevlo-

gen.Dit leek verdacht veel op voedselvlucht,De roep van de vogel
was geheel anders als de normale"Tsjlktr vluchtroep.

- 0p 1J okt. 1 ex,overvliegend Hulsterbroek,
- 0p 16 okt. 1 ex,De HurkrEÍndhoven.
- 0p 2] dec. 1 ex,Co11se Zeg,ge,

Frater. Begin februari ) exx. geregeld waargenomen WoenselrElndhoven.

BarmsiJs. Jan,en febr" regelmatlg kleine groepjes WoenselrEl-ndhoven, I

- 5 okt. 2 exr.Strabrecht.
1! okt. 1 ex.Hulsterbroek.

Europese Kanarie':3f;'":';'ï,lr':i*:;u,3.;Ï:ï"ï';?:-?:u'#:l.l::ï":iï":"Ë:li:'
oP.

- 0p 11 okt, 1 ex.en op 1J okt. { exx.De HurkrElndhoven,
Deze vogels fourageerde op melde,2 van de 4 waren onvolwas-
sen exx.en lastig als Eur.Kan.te herkennen, en werden aan-
vankelijk op enige afstand , aangezien voor onvolwassen Kneu.
Opvallend àchter 2 dwarsbandjes in vleugelr(Kneu maar 1),
gering formaatr"stomp" kopje en pas ln de vlucht geel stultje

- 0p 17 en 21 okt. 1 ex,Hulsterbroek'

Kruisbek. - 0p 7 sept, 2 vr,Grote Cirkel,
- 0p I okt. ! exx,De VeldenrEersel.
- 0p ! okt. 6 exx.overvLiegend Cartier.Op 11 r12 en 20 okt, 1r1 en 2 exx,

op Cartier.
- 0p 1l okt. 1 ex.overvLiegend Co1lse Zegge.
- 0p 9 nov, '1 ex.liapert.

Notekraker, - 0p 20 okt, 1 ex,ln bos achter het Beuven,

- 0p 22 okt, 1 ex,Collse Zegge,
- Er zouden eind Oktober 2-J exx.lrrargenomen zijn op de Strabrechtse

HeLde,

Nog enkele nagekomen lraarnemlngen:

PurDerreiger, - 0p 20 aug, 1 juv. ex,RingselvenrBudel

Harlekijneend.- Gedurende demaand jan.een paartje waterreservoirs bij Zinkfabriekt
BudeI,

§cholekster.Dit jaar 2 winterwaarnemingen.22 dec.1 ex.Goor,dec.1-2 exx.E-1 strand.È--
Rest mij nog iedereen te bedanken, tlie door het inzenden van hun waarnemJ-ngen
dit overzicht mogelijk maakten,

Tot volgend ja,rr

Henk Hendrlks.


