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VOGELVARIA door, lex peeters

- Houd.ing:

- ï,ichaamskleur:

- Snavel: .'

Poten:

Gedrag:

'u ö i,lc
llctK

OFIIIEUW EEN GROT}T ZILVERREIGEfi IN DE KEI4P].X{.

In 1958, '59 en'61 weràen uit de Kempen enkele waamemingen bekend van
de Grote ZÍlvereiger (van.Eirve c.s. '67). Daarna duurd.e het tot 1!BJ voor-
dat de soort weer in deze streek werd gesignaleerd. In dat jaar en in het
begin van het daaropvolgende jaar ('B{) werden d waarnemingen verricht,
telkens op totaal verschillende plaatsen. nogelijk hadden die d.ee1s be-
trekking op het'4e1fde exeriplaar.
l'laar ook dit jaar werd een Grote r,ilverfeiger gezien, te wetert op 01-09-t85.
net exemplaar bevond zich bij het Ringselven (ruaetaorplein) tussen een
groepiie Blauwe fteigers. 0p 02-09 bleek deze vogel hier al weer vertrokken,

\ maar hij werd op d.ezelfde dag nog ontdekt bij "de Wateringenr!. Het betreft
een visvijvercomplex te Postel-Arendonk, in vogelvlucht op c.a. 40 kilometer
afstand. van .öudeldorplein. 0mdat deze .irote Zilverreiger dezelfde pennen miste,
kon word.en vastgesteld. ctat het om hetzelfd.e exemplaar ging. De vogel ruide
hier en bleef tot en met 26-10 aanuezig.

Nu, in november, word.t d.it exemplaar nog regelmatig in d.e Belgi sche Kempen
gezien. Ondermeer bij de i.onde Rrt te Postel. Oplettendheid, is dus geboden,
want mogelijk duikt hij binnenkort weer in ons werkgebied op.

;aarrremers ondermeer: Hein Prinsen, Pierre van de rielen, Louis Decx.
Literatuur: Peeters L. (tg+) "Over de Grote Zilverreiger in de nempen".
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UU I\TEEDE waeRNErTNG vAx EEN KoERETGER rN DE IGI,IPE{.

0p zondag, 08-09-185, begaf ik me naar de Valkenswaard.se visvijvers.
Het was mooi weer: de zon seheen, d.e temperatuur 1ag tussen d.e 20 en de 25

graden Celcius en het waaid.e slechts een beetje uit noordoostelijke richting.
0p een gegeven moment zag ik tussen stmiken en riet een witte vogel vliegen.
Hàt ging àchter te snel om de soort te kunnen b_gpaIen. Ik werd weI oplettend.
Een knartiertje later was ik aanbeland bij eerr van d.e vijvers ten oosten varl

de Tongelreep. In eerste instantie waren hier al1een een aantal l'/iltle eend.en

en Tafeleend.àn, 1 paartje Krakèen6en en I 31auwe reigers te zien. Na ver-
Ioop van tijel versóyre"r,-er eehter een kleine witte reiger uit het riet.
Ik kend.e de:Koereiger van vakanties in zuid.-Europa en het was voor mij dan

ook niet moeilijk óm tot de conclusÍe te komen, dat het hier om deze soort gingl
De vogel bevond zich aan de overzijde van d.e vijver, íÍ:taat de volgende veldken*
merken traren ondanks tlat duidelijk zichtbaar:

- Grootte en postuur: Klein t.o.v. de Blauwe Reigers.
Korte hals en gedrongen Postuur'

i
i

Opval1end recht.
Vaal wit, met uitzondering van een deel van de

rug (vleugelpunten) in d'e buurt van de stuit, op

de kop en hals. Daar vas de kleur donkerder, rna:-1r'

het wàs moeilijk te zien om wèlke kleur het gitrg"

Relatief kort, maar fors.
Donkergeel-oranje van kleur.
vrij donker.

De vogel liep tussen de Blauwe Reigers om af 8rr i ''r
met vércneId.e pas vlug wat voeCsel uit d'e bodc;ir i't:

pikken.

Nog dezelftle dag kwam ik beheerder Frencken tegen en ik vertelde hem over nri'ln

waarnemin6. Hii vertelde de Koereiger a1 sinds ?.^. 6 dagen regelmatig gezien

te hebben, steeds op of in d.e orgeiitg van de vijver waar hij zich ook nu i't:vond'

r,renchen ,r*u o.r"=igàns onafiranteri;t van mij tot clezelfde determinatie geiro;.r,;n.

0p 09-09-rB5 bleek de vogel verdwenen. 
g

Harrie de Louweren.
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UASCHRIFT I.IÀARTSEMTNG K0EREIGm..

Het betreft hier d.e tweede waarneming van een Koereiger in de ttempen.
Op 24 juni 1979 rra;n Ad. van Poppel 2 ex. waar op een d.rassig weiland.
aan d.e Eoort (auaetaorplein). Deze vlogen wat later op en begaven zich
richting .Eelgische grens.

Lex.

IJSVOGELS NA DE STEENGE WINTE:R, YAN 1q84l1q85.

Zoald te ver"trachten uas, is 1985 een vrijwel lJsvogel-Ioos jaar ge-
worden. Hoeuel tljdens de rratenrogeltel-lingen van november rB{, de-
cenber rB{ en maart tB5 telkens vrijwel a1}e baken en plassen in d.e
Kempen geteld uerd.en, verliep het aantal IJsvogels in deze streek van
1!, via 6 naar 0 exemplaien.

Tot november 1!81 verden slechts d.e volgende waarnemingen bekend.:
- begin maart: 1 ex. Eckersneyer (meded.eling Ernest van Asseldonk)
- augustus : 1 ex. -Eergeykse vi,svÍjvers (Frank Neyts,l
- 19-08-rB5 : 1 oxo Hulsterbroek, langs Kleine Domme} (itent Hendriks)
- 22-O9-'95 : 1 ex. CoLlsche Water"molen (eiet van Ilappen)
- ,0-09-te5 : 1 oxo Reuselse Moeren (Pierre v,d. ïJielen)

Yerd.er ontving ik van harrie de Louweren ond.erstaand. verhaal m.b.t.
IJsvogels bij de Valkenslraardse visvijvers.
Lex.

Na strenge winter toch nog lJsvogels bij de Valkengwaardse visvi.ivers.
0p d.e ledenvqrgatiering van J0-08-r85, vaar JO-Jt personen aannezig lraren,
kon niemand. pósitief reageren op'de vraag van Lex Peeters, of er na d.e

strenge winterrnog lJsvoge1s gezien wordenl AangezLen ik een bijzondere
interesse heb voor'IJsvogelo, raakte ik hiercloor nogal teleurgesteld.
lluiten mijn vakantie in zuid-Frankrijk, waar het weer vellicht rrat miI-
der gebleven zal zj-jn, trad ook ik in 1985 nog niet 1 exemplaar y€rargeno-
nent Dat was vorig jaar re1 anders. Als ik toen naa.r de Valkensnaardse
viovijvers ging zag ik deze soort steevast, meerd.ere keren ging het zeLfs
on r-5 stuks. 0p zaterda6, O749-rBl besloot ik om bij deze kweekvijvers
eens rat intensiever rond. te enuffelen. Dit met toestenning van de heren
lloemen en Frencken. Euiten 2 Aa1scholvere, 1 Yisarend ea 1 [oereiger
(zie ook elders in Vogelvaria) nam ik toch een lJsvogel rraar. Het bleef
we1 bij een geluidswaarneming, maar die lange schelle roep is voor mij on-
&igkenbaar!
ien neek later ben ik te:rrggegaan.' Ter hoogte van de oprijlaan naar d.e

wonlng van ing. Bloemen zag ik op een gegeven moment een adulte lJsvogel
aanvliegen met voedsel voor €en juveniel exemplaar dat zich fn cte be-
6troe11ng bleek $e bevinden. Dit wi1 overigens niet zeggen dat er bij d.e

Valkenswaardse vÍsvijvers zelfs een broed.geval heeft plaatsgevond.en.
IJsvogels kunnen net uitgevlogen jongen over gfote afstand.en zwerveni
Buiten de lJsvogels was op deze dag ook d.e waarneming van een Roerdonp
vrij bijzonder.
Harrie de Ï.,ouweren.

AAIWULLING' KUIFDUIKER-waarnemins G0ORYIXÍ EN FIÀES.

De Kuiftluiker die op 1)r2o ea 28-04-'85 op hst Goorven gezien werd bleek
achteraf ook regelnatig de Keyenhurk op de lendschotse heirle bezocht te
hebben.
0p 18-04, 20-04 en zelfs nog op 05-05 werd tiit exemplaar daar gezien (resp.
door A. Calon, I,Iielercaaljongeren, J. Vrolijk). Iliermee kan ook verklaard
zíjn, waa,rom Lex Peeters d.e vogel op 24-O4 niet ontdekt kon krijgen. Dit
ooà"r,ts het feit d.at hij het gehele coorrren met de telescoop had afgespeurd.

"0pnieuw waarneming Kuifd.uiker Goor & Flaes".
-ulauvre KlauwÍer, jaargang 11 , nr. 2

zie ook: Prinsen H. ('95)
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