
STM.}G DOORTREK VAN GROTE GELE K1,/IKSTMRT.

In de l-aatste r*eek van sept , B, (22 an 26-09 ) werden er door mij een groot aanta}
Grote gele kwikstaarten in de directe omgeving van Geldrop víaargenomen.;

- 22-O9i 1 x 2 ex. en 1 x 1 ex. overvliegend bij Hulsterbroek.
- 21-09i 2 x 1 ex. Grote bos SportveLd Geldropr overvliegend.
- 24-O9i 2 x 1 ex. overvliegend bij Strabrechtse heide.
- Z5-O9i 1 ex. overvliegend bij Papenvoort, Geldrop.

1 ex. fouragerend langs de Kleine Dommel en later opvliegend. ColLse Zegge.
- 26-09i 2 ex. overvliegend sportveld Grote boo, Geldrop.

In totaal werden er door mij a11een a1 1 1 ex. gezien |n ) dagen tlidt
Misschien zijn er meer msnsen die in bedoelde week Grote gele Kwlkstaarten waargenomen

hebben. Opvallend is dat veel ex niet in Beekdalen werden gezien (wat zeker ln de Kempen

toch neestal wel het geval is.), maar op willekeurige plaatsen en duitiellik doortrekkend.

Henk Hendriks.

OPMERI(ELIJK VROEGE IfJA.I\RNEMING VAN EB{ NOORDSE GELE I{dIKSTA]IRT.

0p 1 B-04 bevond ik me in Budeldorplein om d.e daargelegen vennen te tellen ln het kader
vàn d.e Kempische Watervogeltelllng. @ een gegeven moment ontdekte ik tussen enkele
GeIe kwÍketaarten 6en ex. met een vrijwel gitzwarl masker aan de kop dat bevenop enig-
zins doorliep, in de nek overgaand. in donkergrijs; Een onmiskenbaar mannetje 'rNoordse
gele'r. Nu kun je, mits je er speciaal op 1et, vrijwel elk voorjaar wel doortrekkende
iNoordse gele'r in de Kempen \íaarnemen, en zeker bij Budeldorplein, maar de datum kwam

me behoorlijk vroeg voor. Andere waarnemingen d.ateerden altijd uit mei, wist ik me te
herinneren. Het ,ruptrir", van literatuur bevestigde dit; Volgens CNA; Doortrekkerr vrij-
wel uitsluitend in mei. vroegste waarneming in Nederland; 04-04.

Lex.

ffKELE TNTER.ESSAN',TE PROOI}iSSTIN VAI'I SPI',ÏWEA.

Op 20-06 was ik in de omgeving van ]vlill aan het Ínventariseren in het kader van het
p.p.d.-project, toen ik bi; een bo§Je een sperwer fef hoorde afarmeren. Zoeken werd

àl'".g urr"l U"ioondI Ï,,-en horst, enwel met liefst ) grote, en 1 sterk ondervoed en

verzwakt jong a1s inhoudl
In de naaste omgeving van hel horst vond. ik ) plukplaatsen. De resten die ik daar vond

hadden be*ekking op tenirii.nste' 
? Ï::rlli3t?l,.en mannetjes)
2 Witte kwikstaart
2 Pirnpelmees
l Postduif
'1 Houtdui f
1 Ylaamse gaai
1 Ringmus

M.b.t. de Geel-gorsen kan vermelo rn'orclen dat zj-ch in de buurt diverse zangpOsten van d'eze

soort bevondenl

Lex. 
-

EE{HOORN ALS PROOIDIUi.

Enkele jaren terug vond ik in de Reuselse Moeren enkele Braakballen van een Buizerd'

Hierin vond ik o.a. de resten van een Eekhoornschedel. Ik beschouwde dat toen als
een weinig voorkomend verschi jnselr
Een Eekhoorn is per slot van rekening een sne], behend'ig zoogdier, dat toch voor-
namelijk in bomen leeft. Zeker voor een Buizerd leek een Eekhoorn mij geen makkelijke
prooi I
Op 21-04r'84 zag ik bij
wat nte opviel was dat er
die toebehoorde aan een
Cp 1 8-06 vond ik bij een

de Reuselse Pïoeren vrij laag een Buizerd vliegen. Het eerste
iets langs onder rle vogel uitwapperde' Het bleek een staart

Eekhoorn die rie Buizerd. ín ztn kfauwen droeg''Havikhorst 
op fànàgoea de Utrecht de resten van aen Eekhoorn.
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