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Tussen 21-1a en 2J-1a-198, verbleef 1 adulte vrouwtje Toppereend. op
de E-J afgraving ("Do Hees") te ]Ier-sel-. 0p 25-1 O rias een tweed.e vrcu'$ri., lrl
aanwezig. Beide exenplaren bleven hier tot en met 17-ll-1gSr. e C9-1j
werd zelfs een der<ie vrouwtje ontdekt,die rt blijkbaar na een cag al vc*r
gezien hield.
0p 0]-11-198, werden 2 vrouwtjes ?oppereend uaargenomen op de Donni:re,i-zanil-
vanger "Hanevoetrt, ter hocgte van de Poot van Metz tussen Eind.ho'ren en
Veld.hoven. 0p deze dag werd de ilees helaas niet bezocht, zod.at men niet
heeft kunnen vaststellen of het om dezelfde exemplaren ging: gezien d.e
afstand tussen beide gebi.eden, in vogelvlucht elechts ! kiiorneter, is íat
niet onwaarschi jnli jk J

zeker ne1 l-os van de "Hees-vogels" staat de waarneming van 1 vrouw-[,Je i;i;
het Soerendonks Goor, op 0!-11-'E5.
Yan Ce Toppereend bestaan in de Kempen een behoorlijke reeks waarnemÍn;-
on. Yoor het grootste deel uit de tijc vóór 1957, rt jaar waarin de Avj*
fauna van Noord-Brabant uit kwam. Na 1965 is de soort in ons werkgebieu
een onregelmatige verschijning geworden.

Onderstaande opsomming
zeer zelden voorkomt,
op de lIees uith:i.e1den,

- Enre van
- Hendriks

c.s. '67 Avifauna van Noord-Brabant
('At ) Vogelwaarnemingen in de Kempen.

Bfauwe Klauwier 7.1.-

geeft te zien dat langdurig verbiijf in da Keinpe;i
en dat de 28 dagen dat de Toppereenden het dÍi j;rs.,r'
iets zeer speciaals is.

Yóór 19672

- 07-11-'11 6 ex. Dorplein (van Lirve c.s. ,67)
- 2B-11-'54 1 ex. Beurren (van Aerle)
- 21-02-'58 14 ex, Beuven (van Aerle)
- 3O-Or-158 2 ex. Beuven (van Aerle)
- 10-10-'58 6 ex. Beuven (van Aerle)
- 10-A2-t51 1 ex. Dorplein (van Erve c.s. ,67)
- 2i-02-161 1 ex. Beuven (van Aerle)
- 14-A1-162 1 ex. Beuven (van Aerle)
- 25-04 lf n. 0!-05-'62 1 ex. Goor & Fiaes (van Ewe c.s" ,67)
- 20-09-'62 2 ex. VaLkenswaard (van Erve c.s. ,67)
- A1-A2-t61 1 ex. Son (van Erve c.s. ,57)
- O1-O4-'55 2 ex. Valkenswaard (van Erve c.s. ,67)
- A7-11-'65 1 ex. Goor & Ffaes (van Erve c.s. ,67)

Nd t967:

- 24-C5-'70 1 m. Goorven (j. van Kessel)
- 26-A4-172 1m, lv.Karpendcnk- Eindhoven (f.Ueyts)
- 16-09-,71 15-20 Beuven (T.Heynen)
- A7-04-'79 1 m. Goorren (Aarts e.a. )
- 11-11-tBO 1 v. Beuven (louman)
-'18-11 tfn,24-11-'BO 1 v. Lansard (t.Ueyts)
- 24-10-'8, 1 v. Soerendonks goor.
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