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- 22-09; 1 x 2 ex, en 1 x 1 ex. overvliegend blj Hulsterbroek.
- 21-09i 2 x 1 ex. Grote bos Sportveld Geldrop, overvliegend.
- 24-O9i 2 x 1 ex. overvliegend bij Strabrechtse heide.
- Z5-O9i 1 ox. overvllegend blj Papenvoort, Geldrop.

1 ox. fouragerend langs cle Kleine Dommel en later opvllegend. Collse Zeg,ga.

- 26-A)i 2 ex. overvliegend sportveld Grote boo, Geldrop.

In totaal werden er d.oor mij a11een a1 1t ax. gezien ln 5 d.agen tiidt
Misschien zljn er meer mensen die in bedoelde week Grote gele Kwlkgtaarten uaargenomen

hebben. Opvallena is dat veel ex niet in Beekd.alen werd.en gezien (vat zeker ln tle Kempen

toch aeestal uel het geval ia. ), maar op rllllekeurige plaatsen en duid.eliik doortrekkend.

Henk Hendrlks.

oPMERKELIJK YRoEGE WAAnNEMING VÀN EB.l N0oRDSE GEI,E I$IKST4ÀEr.

0p 1 S-04 bevond ik me in Budeld.orplein om de daargelegen vennen te tel1en in het kader
van de Kempische lCatervogeltelllng. Op een g:egeven moment ontdekte 1k tussen enkele
Gele kwikstaarten een ex. met een rrrijrel gLlzwatt masker aan d.e kop clat bevenop en.i-g-

zins doorliap, 1n de nek overgaand in donkergfijs; Een onmiskenbaar mannetje 'ÍNoordee
ge1e". Nu kun je, mita je er speciaal op 1et, vrijuel e1k voorjaar ue1 doortrekkende
iNoordse gele" in de Kernpen r+aarnemen, en zeker bij Budeldorplein, maar d'e datum kwam

me behoorlijk vroeg vooro Andere yaarnemingen dateerden altlid uit mei, wist ik me te
heriruaeren. Het ,rrplrl-r"r, van titeratuur bevestigde dit; Volgens CNA; Doortrekker, vrij-
rrrel uitsluitend in mei. Yroegste waarneming in Nederland; O4-O4.

IreX.

M{KE].E INTMESSANIE PROOIREST}f,'I YAN SPMWM.

0p 20-05 was ik in de ongeving
p.p.d.-project, toen ik bij een
a1 erg snel beloondl Een horst,
verzwakt jong als inhoudl
In de naaste omgeving van het horst vonc i.< I prLirpl,aatsen. De

hadden betrekk j.ng op tenminste; 5 l\Ius sl ecies
I Geelgors (a11en nannetjes)
2 Witte kwiksiaart
2 Pirnpe lmees
'1 Postduif
1 Houtduif
1 Vlaamse gaai
1 Ringmus

vermefd worden dat zich ln

van Mill aan he-u inventari§eren in het kader van het
DosJe een Sperwer fef hocrde alarmeren. Zoeken werd
enwei ner. lt-els'" ) }í'a"'e, en 1 sterk ond'ervoed en

resten die ik daar vond

de buurt d.iverse zangposten van dezeM.b.t. de Geelgorsen kan
soort bevonden!

Lex.

Efl{HOORN ÀLS PROOIDIER.

Enkele jaren terug vond ik in de Reuselse Moeren enkele
Hierin vond ik o.a. de resten van een Eekhoornschedel.
een weinig voorkomend verschijnselr
Een Eekhoorn is per slot van rekening een sneI, behendig
namelijk in bomen leeft. zeker voor een Buizerd leek een

prooi. !
Op 21-04r'84 zag ik bij
wat me opviel was dat er
die toebehoorde aan een
0p 1 8-06 vond ik bij een

Braakballen van een Buizerd.
Ik beschouwde dat toen a1s

zoogd.ier, d.at toch voor-
Eekhoorn mij geen makkelijke

deReuselseMoerenvrijlaageenBuizerdvliegen.Heteerste
iets langs onder de vogel uitwapperde' Het bleek een staart

Eekhoorn die de Buizerd in ztn klauwen droeg'
Havikhorst op iàià;;;à e; Ítrecnt de resten van een Eekhoorn'
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STMI(E DOORTREK VAN GRO1E GELE KWIKSTAART.

In de La^atste week van sept |B1 (22 en Z6-O9) werden er door mij ean groot aantaL
Grote gele kwikstaarten in de directe omgeving van Geldrop uaargenomen.;


