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0p 06-05-18) hoor ik aan een kaalkap tussen Goor & Flaes het zingen van
een Kneu. 0mdat het geknutter mij een beetje monotoon overkomt, besluit
ik d.e vogel op te zoeken. Met weinig moeite ontdek lk de mannelijke Kneu
§amen met 2 vrouwtjes in de kruin van een vrij kale Eik. Meteen vaIlen
me twee merkwaard.ige kleurafwijkingen opt De vogel heeft spiemitte uang-
en en de borst p1ils volled.ige buik, dus de totale onderzijd.e, zijn rood-
r:ossig van kleur. Hierd.oor komt de vogel heel anders over dan een mannetje
B.neu. A11e anrlere kenmerken Yraren echter norrnaal aanueziSt
t'logelijk betrof het een ontsnapte, gekweekte mengvorm.
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WAANNEMING HOP IN EEERSE BROU(.

Vorig jaar r+erd in aen kort artikel onder deze mbriek, kenbaar gemaakt
dat we de Hop d.e laatste jaren weer kunnen aanmerken a1s een "zeldzamet
d,och jddrlljkee doortrekker" in de Kempen!
§ok |n het voorjaa,T van 1985 is weer een waar':aeming bekend geworden:

- 0p 11-05 hoord.e Piene v.d. tJi.elen in de Seerse Broek een geluid dat
hern onbekend in de oren k1onk. Na een tijdje zoeken vloog een Ílop van
rm yanclaan!

GRoTE CONg.m{TRATTE GRUTToiS 0P }E LANDSCH0TSE HETDE.

De meeste jaren arrÍ.reren de eerste Gruttors in de Kempen tijdens de twee-
de he1ft van februari. De strenge winter, d.ie tot medio-febrnari het ueer-
beeld in vrijwel geheel Europa bepaalde, lras er Íraarschijnlijk de oorzaak
voor, d.at de ter";gtrek Ln 1985 pas begin maart op gang kwam. Maar toen ging
het ook meteen erg sne1.

Op 0B-0, telden enkele mensen bÍj het Kromven (ï,anaschotse heide) reeds c.a.
{!0 ex. en een dag 1ater, op 0!-01-'85, kwamen bij het zelfde ven tenminste
900 ex. overnachten.
Een concentratie van deze orde van grooite is zelfs voor dit deel van de Ken-
pen, waax in het voorjaar en vroege najaar wel eens vaker enkele honderden
Gruttors bijeen g:ezien worden, een uitzondering!
Ter vergelijking:
Uit het voorjaar zijn dit de twee grootste groepen:
- A1-O}-t78t {00 ex. omgeving Neterselse Heide
- 15-O5-t79: 200 ex. idem.

En vervolgens hieronder een overzicht van de concentraties in het vroete
najaar (;ufi), die over het algemeen veel omvangrljker zijn:
- 18-06-'662 .5O0 ex. Omgeving Neterselse heid.e
- 21-06-,662 ilrO} èx. idem (verdeeld over , groepen)
- 11-06-r772', 650 ex. idem
_ 12_O6_t 771. 557 ex. id,em

- 2r-a6-tT9| 455 ex. idem
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