
IJSVCGELS - 2.

0p 14-11-t84 bevond. ik mij te Sude1dorplein t.b.v. de Watervogeltellingen.
3ij de Ringselvennen konden 2 IJsvogels genoteerd r+orden. Vandaaruit werd de
Hcort bezocht.
Het begon a1 enigzins te scherneren, toen uit de noord-zijde van het ven 2 en
vervolgens 1 lJsvogel kwamen aanvliegen. Ze namen plaats in het s+"ruikgewas oi)het eilandje in de Hoort, van \daaruit d.ruk gezongen werd. C.a. J minuten later.
arriveerden uit dezelfde hoek vrij snel na elkaar 111, en 2 ex. d1e in de vluciir-
a1 de korte trillertjes lieten horen. Ilierop vrerd d.iroct gereageerd Ccor rje al
aa :rwezige lJsv'oge1s.
Omdat ik tussentijds tot 2 x toe 1 ex. uit het bcsje hai. zien vr:rvliegon, en ni ei
heb kr:nnen costateren of de plaats ook daad'*erkelijk vrerd verfaxen, houdt ik ro-
kening rnet een dubbeltolling. YoorzÍchtigheiCsl:a-Ive conc1uLeer ik dan ool< hie:: irii:r,
een slaapplaats van 5-7 ex. *,e doen te hebben.
Aan de nccrd-zijde, uit wel-ke richting de fJsvogels zon:1er uitzcndering vandaa::
kwamen, staat Ce Hoort in verbinding rnet een uit,gebreid Belgiscfr stelsel van Dcr-,.r.-jes en loopjes, die in elkaar uitmondenl I
Tot zover ik heb Ëunnen natrekken is er bij ïJsvoge1s zelden sprake van gerneenr;ci,.,p-pelijke slaapplaatsen, en indien deze voorkomen gaat he+u meesta] om niet meer da,r:2, of J exl

Een en ander deed mij sterk denken aan het zgn. "Comrmrnity-singlngor,aoa1s dat bi;
Oeverlopers voorkomt. Zij koraen dan van heinde en ver bj.j elkaar op eeri slaap-.plaats, van !/aaruit ',fanatiek', gezongen word.t!
lJex.

ET{KELE TETLI}IGMí TIJDEI.IS DE NAJA}§STRXK OP }E SIRA.BESC}{1]S-IiEÏDE.

Op 2B-09-fB4 loop ik rond 1J.00 uur door c1e tuin en hoor het geluiri van Gele
Kwikstaarten en Soerenzwal-ulen boven me. Wanneer ik als reactie daarcp geduren*
de 15 minuten het luchtnrim in d.e gaten hourit, te1 lk 2 Gele kwikstaarten en'lB0 Bcerenzwaluwen die overwegend de zuidelijke richting aanhouden. Voor rnij
aanleiding om naar het Hulsterbroek te gaan, welk broekgebied. op c.a. B0O nete::
van mrn huis 1igt. Staande op een duiker (de plaats waaï ile Kleine Dommel onder:
hat Eindhovens kanaal d.oorstroonrt) telao ik in {! minuten B0O Boerenzvalur.uen en
verder veel kleine overtrekkende vogels als Vinken en Sijzen. \ranaf d"at rnomení
nam ik me voor om in oktober en november errl<ele keren to gaan tellen op Ce stra*
brechtse heid.e.

Ïk vond een geschikte telplaats aan de westzijCe van het Ber-rven, v3n vraarui t eei:
goed zicht bestaat in noordoosielijke richting. Ik heb me, uitgen-rst, rnet een sic,cl.
koffie en een grote pak shag, hoofdzakelijk bezig gehoud.en met grotere vogels, ir:
het bijzonder de Buizerd. Om a1les te tellen moet je er inmers al vroeg bij zijn
en dan ncg zou het een hele toer zijn, want de doortrek is hier Bcms enorm sterx"
0m m.Í. goed Suizerden te tellen is het zaak, constant met je kijker d.e horizi:n
af te zoeken, zodat je de vogels in een vroeg sladium opmerky. Je overzj.et dan bir:*
nen je gezichtsveld een veel breder front, d.an warrneer je vlak boven je kijkt en
bovendien heb je neer tijd voor het determinerèh.
De meeste Buizerden kwamen door tussen 12.0C uur en 14.C0 uur. 0p 24-10-'84 teicie
ik tussen 1r.00 uur en 1J.1! uur, dus in ó6n kwarti.er tijC, liefst J7 exemFlsren.
Hieronder geef ik van enkele Cata de resultaten. Met dank aan Iiuud. Bouman (ir.lo)
en John Vereyken (J.Ve) voor het doorgeven van aanu.rllende gegevens. piet van
Happen is P.v.Ha.
?ussen haakjes zijn ook enkele pleisteraars opgenomenl

22-09-t 84; 1 onv. Grauwe Kiekendi.ef , 1 l.Iespendief , 1 Buj.ze::,-i1 J.ve"
0)-10-rB{; J Speri^,ers, 1l Suizerden, 1 Bruii-re Kiekendief ; F.v,I{a.
04-10-'84; 4 Sperwers, 2{ Buízerden; P.v.Ha.
17-10-'84;4 Sperwers, B SuizerCen, (t Xlapetster); p.v.l!a.
24-10-t84; 7 Sper*erst 41 Buizorden, 1 Rode Wouw; p.v.Ha.
26-10-t84; J fuervers, 1B Suizerden, ] !).arrwe Kiekend.ieven, (86 eaischoivers

28 
I Klapeksters); P.v.lia.



27-10-t84; 20 Duizerden; J.Ve.
28-10-tAQ; 62 Buizerdenr T Aalscholvers (4 Klapetcsters); R.Bo, p.v.Hë.
,0-10-r84; J Buizerd.en, 1 Smelleken; R.Bo.
09-11-t84i 1 Rode woun, c'4. 2@0 Houtduiven (tn 2 uur tijd); R.Bo.
12-11-184; 16 Bulzerden; J.ye.
De totalen van de B oktoberdagen waarop geteld. werd bedragen;

Let vooral op het enorme aantal Buizerdenl

Piet van Happen.
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NIEIMS O]TEB DE ACtIE TECH,I DE AI'SCHOIITBGUT{NII{GEN vAN DE O.v.B-:.

Zoals de meesten onder ons lraarschijnlijk aI yeten is V.W.G. '!De Kempen'r samen
met de otichting rrMondl.aal Alternatiefrf een actie begonnen tegen d.e àchandalige
(doefr legale) afschgtpraktijken van de Organisatie ter Verbetering van de Blnnen-visserij (O.V.B. ). D, afschotcijfers op tlà Valkenswaardse Viskwekàrijen bedroegen
de laatste jaren;
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Vanult V.W.G. 'rDe Kempan'r gÍng een bezwaarschrlft ult naar de Comniesaris der Ko-
ningin (prov. Noord-Brabant). Diverse Natuur- en Milieuorganisaties ontvLngen een
copie van dit schrijven.
Mondiaal Alternatiei richtte zich meer op lanitelijk en Europees niveau. Van hen gÍng-
en bezwaarschriften uit naar het ministerie van Jand.bouw en Visserijrrhet Europees
Parlement en de Natuurbesohermingsraad. Ook van deze brieven werd.en copies gestuurd
naar diverse Natuur- en Milieu-verenigingen.
A1 gauw r.rerden onze V.l{,G. en de stichting: M.A. gesteund. door de pers, het Samen-
werkingsverband. van 0ost-Brabantse Vogelwerkgroepen (S.0.V. ), diverse Bèlgische
organisaties en door da stichting 'r3rabantg lantlschap". Door deze laatste stichting
werd ons succes toegewenst, maar belangrijker is hun bekend.making dat alle visvÍjvers
ten oosten van de Iongelreep (en dat zijn er een hele hoop) ond.er lnrn eigendommen
va1Ien. Op dit deel van het terrein mogen geen vogels geschoten word.en. Wel mag er 1n
geval van schade gebmik gemaakt word.en van afschrikmÍd.delen. Hj.erbij zijn knalappa-
raten verbodenl Hiermee werd duidelijk dat de hoge afschotcijfers van de laatste jaren
betrekklng hebben op een veel klelner gebiad d.an Ín eerste lnstantie werd aangenomen.
fnmiddels is onze werkgroep door 'thet kabinet van de Commissaris der Koningln" be-
richtdatonzebriefontvangenÍs.ferinformatiewordtverme1dd'atd.evergunning
waarop wlj doelen, onder beperkende voorhraarden is afgegeven. Over onze klacht wordt ;

de ziensríijze van een eontactambtenaar, in d.it geval een deskundige van S.B.B.r B€-
vraagd. De chaf van het kabinet zal ons spoetlÍg verder berichten.
Tot zover de ontwikkelingen tot op heden.

Lex.

Gesterkt door de voorlopige resuLtaten van de rrtr\rtenactie'r zuLlen regelmatiger
bezwaren ingediend gaan word.en. Hst zijn rechtstreekse acties, die rechtstreeks
effect kunnen hebben, 0p deze manier rnaakt onze Vogelwerkgroep daadwerkelijk ge-
bnrik van haar onschatbare gegevens, deels aÍ'komstig uit de systematische teL-
llngen waarin we allemaal zoveel energie hebben gestoken.
Hier is een taak weggelegtl voor de Biologische secretarissen.
Hiernaast een afd.nrk van eperatle nro 23 29
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