
VOGELVARIA door" lex peeters
Voorvoord:

Zoals bÍj het doornemen van deze Vogelvaria zal blijken, bevat deze editir-
veel besprekingen van waarnemingen. Het j.s de bedoeling dat dat in de tr,r,..-
kornst meer gaat gebeuren, en niet a11een door miji Doe je een waarr,emi-n.
van een ninder al-gernene óf een moeilijk determineerbare soort, nee:n.;ari..,
mij contact op. \,/e kunnen dan overleggen hoe je aanvullende, vergeli.jki..,;,r,
gegevens kunt bekomen, en hoe je je artikeltje opzet.
Ook zal in deze Vogelvaria olijken dat veel waarnemingen afkomstig z.ijn v:;
de Hees te SerseL. Dat komt orndat deze plas afgelopen najaar z€€r re6;e1;'.,,;.
- bijna dagelijks - bezocht is door Hein Prinrjen en kornuiten. Iiein hool':
in de loop van 1)86 zoveel gegeveoi; vàfl dit gebied verzamel I te hebnen ( .

van vóór 1985) dat hij voor de Bfauwe Klauwier een interessant artikel I'i.:r.
schri.jvon. STEUN 'm daarbij. Al1es sturen naar:
H. Frinsen, Postakkers 2! 5121 AR Eersel 04910 - 1 6018

In de Volgende Blauwe Klauvi.er zal weer een fenologie-overzicht en het.; ..,

lijkse waarnemingen-overzicht gepubl-iceerd worden. In beide gevallen js 'l
nodig dat IEIEFXEN zijn ge.gevens hiervoor inzendt. Dit om het beeld vcl lr'.,
te maken.
- fenologie-gegevens naar: Pierre Boudewijn, Bloxstraat 28, ,r21 krn Er'lii:

- Leuke waarnemingen naar: Henk Hendriks, Groesstraat 5,,662 1\T i]I-l,l)iif:

l,ex Peeters.
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Gedurende augustus 1l8l werd 2 x een Temmincks strandloper in de
Kempen gezíen. Het zijn respectieveli.jk de achtste en de negende
waarneming van deze soort in ons werkgebieC.

- 0p OB-08-iB5 bevond zich 1 €X, in de korte begroeiir:g van het ],.,t'i i-
hollandven, op de Landschotse heide (t.leeters).

- Op 2B-03-'85 werd 1 adulte ex. door 1{Íe1 Poelmans op ie Loozerheirlí:
waargenomen.

Eerdere waarnemingen zii4:
,0-08 l/n. 06-A9-'rB max. 2 ex. l,iierlo (Limosa 1)/12)
20-04- t 59
1 B-07- I 53
a6-07-' 64
1 1 -45-'72
26-o4-' 91
1 .+-09- r 81

1 ex. Goor & r'laes (limosa 15/61)
1 ex. Goor & f'laes (,o,.wittgen)
1 ex. Landschotse heide (a.Wittgen)
1 ex. Landschotse heido (J.van Kessel)
1 ex. Loozerheide llI.Hendriks)
) ex. Keyenhurk, Landschtitoe heide (H. Sier:<i;:*:r:.: I

De mogelijkheid is groot d.at de soort veef vaker in tie Xempen door-rrelir.,
dan op grond van bovenstaand.e waarnemingen verwacht zou worden. .r)e 'leminii,i'i
strandloper houdt zich immers i.t.t. anciere s+,randJ,opers veel in r76--6,1st l. 1 .

op. Bovendien is de scort vri.j makkelijk te verwissefen met de Kleine; .ri: ;. ;

loper. Oplettend.heid is dus gebodenl
Voor overeenkomsten en verschillen tussen bej-de soorten, zie:

- Hendriks Ii. Vo6ielwaarnemingen in de Kempen. iJlauv;e }Llauwier (:"./,.'

Li t eratuur:

- En'e van c.s. ('6./) lvifiruria van Noord-Bra-r:anr,.
- ilencLriks U (tet ) Voilelwaartteming;en in de rempen.

-ölauwe Kfauwier 7.5.-
18.


