
Z\IARTE ZEEËET{}EN i}J DE KE}[)EN

0p 16-04-'8r, tijdens de Kenpische Hatervogelieliing, nam piei van
Happen op het Beuven J Zuarte Zeeëen.ien waar3 J rnannetjÉs en 2 v::ouu-
tj es.
Het -netreft de negenri.e vraarneniing van deze soort, die zeer incioenteel
en meestal" na storm in de Kempen verschi.jnt. Zoals hieronder blj_jkt,
ri.atererr slechts 2 van iiie negen waarnemingen van vóór 1lJC. Bover:die::r
is ! ex. bijeen,een boscheiden record.
Eerdero waarneiningen :

- C1 -1 1-t 6jz
- 22-11-'61.
- 21-45-'712 2

- 14-o4''77 z

- 19-11-'77 z

- 21-10-'78:
- 26-10-'78:
- 10-11 -'80:
Litgratuur:
- Van Erve c.s. 1'67) Avifauna van Noord-Brabant.
- Hend.riks H. ('At ) Vogeivaarnemingen in d.e Kempen. .t3lauwe Klauwie-ï' 'J"1"*

GRO'.TE ZEEE].}.EE{ IN DE T,U}ÍPEN.

Tussen 19-11-'B! en 26-11-rBl verbleven J vrouwt;es Grote zeeëenden oi,
"De Heesil te Eersel. Behalve iiein Prinsen, die de vogeis ontdekt.e, heir*
ben nog diverse andere vogelaars de zeeëenCen kurunen beki;ken. Voor zc*
ver bekend betreft het de zesde waarneming van deze soor+" in de Kenp*:;"
Bovendien is het feit dat de vogels een week 1an6 op aezeifCe plaats
pleisterden vrij bijzonder.
Eerdere waarnem.Ln&en :

- 16 en 17-02-t612 2 ex. Beuven (van Erve c.s"'61)
- O4-C1-t54. 1 ex. Goor & Flaes (van Erve c.s. '67')
- 11-01-'712 4 ex. Groote Heide (II. Liirling)
- 15-01 -'722 1 v. Valkenswaard.se visvijvers (ii.Liirling)
- 11-04-'77 z 1 m. E-J strand Eersel "De Hees" (P.Wou'r,er;- é. íi.

Literqtuur:
- van Errre c.s. ('61) Avifauna van Ncord.-3rabant.
- Hendriks H. ('gt ) Vogelwaarnemi.ngen in d.e Kernpen. Blauwe Klau*ie:' 'i.i.'-

SNEE'LN'{GORZ]q{ I}í DE IGMP!X{.

Aan het zeer beperkte aantal waarnemingen van de Sneeuwgors in de Ken;,s,;
is er onlangs een toegevoegd.
Op 21-11-198, werd,en een mannetje en een vrouwtje gezien op de Maayel'-
heide te .uergeyk. Ze verbleven daar in een (besneeuwde) rand. van een
I@isakker. In de daar aanuezige Meld.e-begroeiing waren ze, tesamen rnet
2 Geeigorzen, dnrk aan het fourageren.
Ie vogels gedroegen zich opvaLLend mak en lieten zich tot op minder Jan
twee meter benaderen. Eenmaal opgejaagd vielen ze meestal weer vlak bi;
de waarnemers in.
Yoor zover bekend is dit de vÍjíde nempische waarneming van de Sneeuugc::s'
die over het algemeen hoofdzakelijk aan de Nederlandse kust vocrkorr:t,

1 ex. Goor & Flaes (van Errre c. s'67 ).1 ex. Goorven (mogelijk zelfde ex. ) (tlotter Pi11oL)
m. 1 v. Beuven (f. Heynen e.a. )
2 $. E-] strand Eersel "De Hees" (div. waarrternerii/
2 Y. tt " (H. Cornelissen e..:, -l

1 v. Gooryen (L.Peeters & P.Wouters)
2 m. Flaes (H. CornelissenJ
1 v. en tussen 12 en 24-11-'.BO 2 v.z Lansard (f.tlef'rs)
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