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NASCHEÏFT WÀARNEMING KOEREIGm..

flet betreft hier de tweede waarneming van een Koereiger in de íempen.
Op 24 juni 1)l) nan Ad van Poppel 2 ex. waar op een d.rassig weiland
aan de Eoort (trudetaorplein). Deze vlogen wat later op en begaven zich
richting .Eelgische grens.

Lex.

IJSVoGELS §A DE STHENGE I.ÍINTER vAN 1 984/1985.

Zoals te verr*achten was, is 1985 een vrijwel lJsvogel-1oos jaar ge-
worden. Hoewel tijriens de watenrogeltelilingen van november rB{, de-
cember t8{ en maart tB! telkens vrijnel alle beken en plassen in d.e
Kenpen geteld. werden, verliep het aantal lJsvogels in deze streek van
1), vía 6 naar 0 exemplaren.

Tot november 1!Bl werden slechts d.e volgend.e waamemingen bekend.:
- begin maart: 1 €x. Eckersweyer (medecieling Ernest van Asseldonk)
- augustus 3 1 sx. -Eergeykse vÍsvÍjvers (Frank Neyts,;
- 19-08-!85 r 1 ex. Hulsterbroek, langs Kleine Dommel (ttent Hendriks)
- 22-O9-tg5 I 1 ex. Collsche Watezmolen (fiet van Happen)
- 10-O9-'95 : 1 €xr Reuselse Moeren (Pierre v.d. Wielen)

Yerder ontving ik van harrie de Louweren onderstaand verhaal n.b.t.
IJsvogels bij d.e'[alkenswaardse visvÍjvers.
Lex.

Na strenAe winter toch nog lJsvogels bi.i de Valkenswaardse visvi.ivers.
0p d.e ledenvergatiering van J0-08-r85, waar JO-)t personen aanwezig uaren,
kon niemancl positief reageren op'de vraag: van Lex Peeters, of er na de
strenge r+inter nog lJsvogels gezien worden! AangezLen ik een bijzond.ere
intereege heb voor'IJsvogels, raakte ik hier<Ioor nogal teleurgesteld.
iluÍten mijn vakantie in zuid-Frankrijk, waar het neer veIlÍcht rrat mi1-
der gebleven zal zíjn, hacl ook ik in 1985 nog niet 1 exemplaar rÍaargeno-
ment Dat ras vorig jaar ue1 anderg. A1s ik toen naar de Valkensuaardse
visvijvers ging zag ik deze soort steevast, meerd.ere keren ging het zelfs
on 1-5 stuks. 0p zaterdag, 07-09-'8t besloot ik om blj deze kueekvijvers
eens wat intensiever rond. te snuffelen. Dit met toestenning van de heren
lloeruen en Frencken. luiten 2 Aalscholvers, 1 Yisarend en 1 Koereiger
(zie ook elders in Yogelvaria) nan ik toch een lJsvogel waa!. Het bleef
wel bij een geluidswaarnening, maar d.ie lange schelle roep is voor mij on-
miskenbaar!
íen neek later ben ik temggegaan.' Ter hoogte van de oprijlaan naar de
wonÍng van ing. Sloemen zag ik op een gegeven moment een adulte IJsvogel
aanvliegen met voed.sel voor een juveniel exemplaar d.at zich ln de be-
groeiing bleek te bevinden. Dit wil overigens niet zeggen dat er bii de
lalkenswaardse visvijvers zelfs een broedgeval heeft plaatsgevond.en.
IJsvogels kunnen met uitgevlogen jongen over glote afstanden zwer:veni
Bgiten de IJsvogels was op deze d.ag ook de waarnening van een Roerdomp
vrij bijzondel.
Harrie de Louweren.

MITIIJULLING KIIIEDUIIGR-waarnemins GO0RVB{ E{ FIÀES.

De KuifduÍker die oP 19120 en 2B-O4-t85 op het Goonten gezien serd. bleek
achteraf ook regelmatig d.e Keyenhurk op d.e L,andschotse heide bezocht te
hebben.
0p 18-04, 20-04 en zelfs nog op 05-05 wercl dit exemplaar daar 6ezien (resp.
door A. Calon, t'Iielewaaljongeren, J. Vrolijk). HÍermee kan ook verklaard
zljn, lraarom Lex Peeters d.e vogel op 24-04 niet onttlekt kon krijgen. Dit
onàanks het feit d.at hij het gehele Goor:ven met de telescoop had. afgespeurd..

"0pnieuw waarneming Kuifd.uiker Goor & Flaesr'.
olauwe Klauwier, jaargang 11, nr. 2

zie ook: Pri.nsen H. ('95)
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