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i' het kader van "Ce 3+"adrlvogelinveritarisatie" ireb ik Cit jaar hei T.ll"-L':r:rein te Eindhoven onderzccltt op broeivogels. 0p d.it te:::eln verblsven
Lr:,t begin aprÍ1 nog regelnatig genengde grcepen van sijs, v:lnk en Keep.)e vcgel bevonc zich op een plaats waar tijdens vorig:e bezcekerr slecirts err*kele t/inken gezi.en worden. op 29 april (5Ae bezoeic) Éevcnri rle Keep, d.ie 1p-njddels geheel in broed.kleed was, zich in gezelschap van Lren .;roirwtle, L;:::l'i" tnees+ue Kepen in rie Kernpen ronrl deze tijà veriwenerr zi1n, wer,f rLe l.t,aarrre-
ni.:g§plaats wat rieer in de gaten gehouceri. )p'u,a1Ieni. ivas, àat ire; pairrt.l r:
; : ':i: zonder uitzondering steeds op dezelfde plaats ophielo. Deze pl.elir Èlg-i,1en 1.angs r1e Dommel, bestond. voor het grootste gerleelte uit bosplant,soeri
i:''-' Ël: en Es n-iet een vrij open strui:<laag van o.a. Vcgelkers, viier.ën oir*, ,, d;:in Iep. I{et paartje bevond zich steels bjnnen een cirkei net r.rel srri-;.1 ,

' i.;::gsleris 20 meter, waarbij l:ei riiannet;e, ctat in iegensteliing t,ot liert,'.;iiwt;e wei.nig schuw was, regelrnatig in een grote lls zingel-d cf (meestai)
:riÉpend werd- rvaargenomen. De plaatstrour+ b,3s zc groot clat het naruie*rje (no
len tip) tiidens derrKem,pische soort,enjagersrace" op 11 mei door de ecuipe
Yan Asseldonk, Heynen, Peeters en Post ook prompt werd ontdekt. Hetge,.. dr.,
rigens niet heeft niogen baten omcl-at o.a. de Kuifleeuwerl,kken, die o1, '.ro§ !er.:rii.i meter van deze plek broed"en, gemist werCen j
{,,t vrour+rtje van de l(eep werd na 12 mei nier- ileer gezi.en. Op dezelfcre pl-ek Ie--
r':":iri zic]: ook een territorium van de Vink. ï:ssen deze twee socrten werd gee:;
:lkele agressi.e geconstateeerd. Daar de Keep ook vaak op d.e gr,ond. fcuragtle::rie,
:':':tond' er waarschi jnlijk geen voedselconcurrentie. Edn keer (op 20 nrei ) iro-
i'..r1 i"e Keep zich, dnÀ fouragerenC tussen ti.e bladeren van eerr Bei:k, op enigi:
..,'' ianC van d.e bekenrie p1ek. Het nannetje werd hier on*"dekt doordat het eer:r';rd'fschriet schriet" liet horen. I'la enige minuten vloog het weer naal: d€i

curie plek ter.ag.
Tijdens het eerst volgenCe bezoek op C5 juni werd. het nannetje voor tLet laal;:rl
gezien. 0p iB juni en 28 juli',+erd liet teruein voor het laatst bezccht. Van-
wege het sleehte weer en het kleine aantal bezoeken na 0) juni is de aanwezi6.*
heid van het mannet,je, en misschien ook het vrouwtje, mogelijk onopgernerkt Ee-bleven. Het Ís echter waarschijnlijker dat de vogels weggetrokken zijn. llan
Dijk schri.jft in de S.0.V.0.N.-broed.vogelatlas dat vogels riie tot ver in ne:
zingend worden vlaargenornen, nog weg kunnen trekken om in noorcielijke streken
tot broeCen ie komen.
len slotte zíS nog verrneld.t Cat het hier, r/ant^/ege de geringe sciruwheid van i:":i
:aannet;e, mogelijk om een voormalige kooivogel ging.
Jack Bos.

"Ij'IADSV0GELPn0JECT-EXCURSïE" 1 2 MEI .

Ap 12 rnei'1!B! vond tussen 6.00 - en !.JO uur een excursie plaats in het karjrr::
van het "Stadsvogelproject'r. Deelnemers waren: Rob ArenCs, Erik Bergneester,
Iienk lfunsters, Cuus Nas en Will_en Veenhuizen.
Met redeLijk weer zijn we de excursie gestard nabij het liaconessenziekenhui;-;,
om van daaruit langs de linkeroevor van de Donniel naar de ,lrpheuslaan te ga.íi§
q) dÍt traject hoorden en zagen we TuÍnfluiter, Zwartkop, Iitis, Tjiftjaf, !in*
pelmeesr ldatethoen, Koolmees, Boomkruiperr l Grote Bonte Specht (in aun Ei<je)
en de moeÍlijk te ontdekken Kleine bonte Specht.
Daarna zijn we langs de Karpendonkse P1as, een stukje door het Villapark Kar-
pendonk richting Javalaan gelopen. Nabij de LarÍxbosjes hoorden we Nachtega:i1,
Boomkruiper (langs Vi11a's), Gekraagde Rood.staartr'tditte Kwikstaart, Ringrr:u-:,
Ï"latkopmees, Staartmees en op de verre achtergrond zelfs een Zwart,e Specht ('*,.rr'-
schijnlijk afkomstig van het llckartse bos). 0p de Karpendonkse plas bevon,f z.ici,
weinig opvallends: Blauwe Reiger, J maruretjes Kuifeend,, 1 tr\rut, j fieerkoeten.

tL.


