
IINAM{EIVING ENGELSE GEÏ, TWTKS?AART Ï}I }E I(IT,IPEN.

)r: il5-04-t9J zag 0laf Schouwenaars orn 14.J0 uur een 'tgele" Kwikstaar:t
''i; í\ell braakliggende akker achter de klotputten ten zuid.wester-r van ilind-
:iir ,er: . ne vogel bev'ond zich in eerste instantio tussen c.a, 2) witte
'iruikstaarten, maar vloog na verl-oop van tijd op, om op c.a. 1! meter af-
,lt,and. van de waarnemer weer in te val_1en.
.De kwikstaart was niet schuw en kon met d.e rrpeterson, in de hand. goed
bekeken en vergeleken worden. De vogel was zichtbaar kleiner dan de Witte
l:illikstaarten; buiten een gere oogstreep was de kop geel-groèn, welke kreur)ot op de rug doorliep.
.)eze kenmerken lieten er geen twijfel over bestaan hier met een Engelsetiele Kwikstaart te maken te hebben.
"Iet was deze dag helder weer, er was veel- zon en d.e temperatuur liep op'"r:l 2Q graden C.

),r; Kempen kent slechts zeer weinig waarnemingen van d.eze ondersoort.
Jo'rendien is de datum vrij vroeg. Engelse Gele Kwikstaarten kunnen ue1-
iswaar vanaf eind maart in Nederland. word.en waargenomen, maar vergelijk de
reeks van voorjaars-waarnemingen, die d.e Avifauna van Noord-Brabant ,67
(van Enre c.s.) geeft:
- 29-A5-'59t { ex. Tilburg (Vogeljaar lr2o1)
- 24-04-t61t 1 ex. Eindhoven (Limosa 19156)
- 27-04-,51. 1 ex. Udenhout (Limosa rcrr6)
- 2B-O4-t55. 1 ex. Tilburg (fuiper)
- 2)-05-t54. 1 ex. Esch (timosa l9r]l)
- 0d-06-t6O: 1 ex. Biesbosch (Limosa 16115)

UAARNEMINGEN VAN ZtrfERVlt{DX KORHAAN,

In het voorjaar van 1!82 kwam een eind.e aan de Korhoender-populatie vande Reuselse Moeren.
0p 1!-0{-tBJ zag Wim van de Voort bij Ter Moeren, een voorrnalige balts-plaats hier, een Korhaanl De vogel vloog opgeschrikt het reseiaat in.
ondanks de oplettendheid van enkele mensen werd de haan nadien gedurend.e
10 dagen nlet meer gezien. Hierbi j dient vsrmeld. te word.en dat de kernvan het gebied. nÍet werd bezocht.
Cp 25-04-tBJ zag Pieme v.d. Wielen <ie voge). temg, wederom bij Ter P1oeren,
Op 15-04-t85, d'us op de dag van d.e eerste waar':reming bij de Reuselse Moeïen,zagen jagers een Korhaan bij het Beleven te Reusel.-Op i7-04 werd. d.eze vo-geI hier d.oor pierre vod. Wielen bolderend gehoordJ
Het Beleven kent enkele incidentele waarne*írgen van Korhoenders uit detijd dat deze soort nog op de nabij gelegen Móerbleek broedde I
De afstand' tussen de Reuselse loïoeren en het Beleven bedraagt in vogeivlucht
6$ t<itometer. De mogelijkheid is dus g:root dat de waarnemingen betrekking
hebben gehad op een en dezelfde voge1, die in de omgeving vàn Reusel rond-zrrierf of tugsen beide gebied.en pendelde.
Met betrekkihg tot migratie-bewegÍngen van het vrij plaatsgebonden Korhoen,
bestaan erg weinig gegevensl

ll{ .


