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Vogelvaria.

Is§1 g- ills:g s:gl! e-l9ressellrle:l-v3!-§s1!=9!s KerkuÍ1en.

Kerkuilen staan nou niet zo direct bskend. als trekvogels. Van de jongen d.Ie ik ríngd.e
zijn de meeste terugmeldingen uit de buurt. Zo ls er een uÍt Eensel gevonden op de
Lancischotse heide en een van Casteren in Vorstenbosch bij Veghel. Toch kunnen ze ook
wel verder uitzwermen. Dj.t werd bewezen door een jonge Kerkuil die ik in Eersel ringde
op 27-07-182. Deze werd op een Duitse autobaan doodgereden bij Emstek (ait is {C k.m.
ten zuidwesten van Bremen) op 11-01-'81. Hij had toen 251 km. afgelegd naar het noord-
oosten. Wie schetst echter mijn verbazíng toen twee maanden later er t/eer een Kerkuil
uit hetzelfde nest werd. teruggemeld. Deze was nog verder gekomen maar had het ook weer
niet overl-eefd; Dood..gevonden in het Costduitse Rosenow (en dat is '100 km. ten noorden

- -.. \van Berlijn) op 2B-02-rBJ. Dat was maar ]iefst IBC km. ten Noordocsten van zijn 6e-
boorteplaats in ?-1 6 d.agen ll'r waren { jongen in het nest waar deze twee terug:rreldingen
van zijn. l{ie weet zijn fl.e andere twee wel tot in Ruslanri gekomen, Öf zouden ze nog er-
éTens op hun gemak in de Kentpen zijn gebleven?

Jan i/outer:s.

De Scholekster behoort in steeds meer opzichten tot de typische I(empische vogelbevolking
L--------

v3!-!el-ssr3ri! e!-1s$:
Van cudsher was de Scholekster een typische kustvogel, hoewef buiten de broedtijd
spora,disch wel- eens in het b-innenland waargenomenl Vooral na 1920 werd echter vanuit
11e Nocr,.;elijke provincied het binnenland geleidelijk aan bevo-Lkt. \n 1940 werd 'llwente

be::eikt, in 1961 Limburg. In de atl-as van de Nerlerlar-rdse broecivogels die het SIV0N
in 1979 uitgaf, schri;ft C.Swennen dat al]een in ?ostelÍjk Srabant en het zuiden van
Limburg nog niet alle atlasblokken bezet zijnl En dat klópt, ook voor de Kernpen, maar
waarschijnlijk niet ineer voor lLang:........
De Scholekster werd. voor zover bekend voor iiet eerst in 1947 in líoord Brabant broedend'
aangctroffen, enwel in het Bossche Broek ón nabi-; ileL:rono.. In de Kenpen vestigde de soc
zich pas na 1)62. De huidige populiitie in ons werkgei,ied overschreid inmiddels, naar
ik op gron<l van de gegevens die rnij voor hande zr-Jn (bescheiden) auff te schattén, ruin,
sclicols d.e 8C, en dat is het aanlal ciat in d.e avifauna van Noord. Brabant in 1967 als
populatiegrco.i-te wercl opgegeven voor gehéél Brabantl Ook op andere manieren wordt
ouiCeiijk ilab d.e Schclekster ons Kenipenlandje goed bevolkt heeft en ITieer en meer gaat
bevallen;
In 1976 werd-en voor het eerst wat grotere aantallen gegroepeerd Sezien, in de mate

van zO-JC ex. Dit was echter d,e oarzaat( van cle warne zonler dat jaar, waardoor vennen

a1s Het Goorven cn de Flaes ver uitdroogrlen en een ideale ve::zan:e1p1aats vormden

vcor op doortrek zijnrie wadvogels, ircluis de scholekster.
nen grtep van J6 ex, bij rle Loozerheide te Burleldcrplein op )a-C7-'7e (L.Peeters) vormde

Caarna een absoluut recorril
Maa:: dan, in 1)82 liikt d.e soort er een gewoonte van ie gaan rnaken om zich eerst voor-
te-verzamel-en, alvorens zich over de liernpen (en mischien nog wel verder, gezien de aan-

tallen) t" gnàr. verspreiden! De aantal]en bij oe l,andschotse hcicle liepen dat jaar
in rLe naanden maart en april op tot mi.n. 40 ex. cp 10-01. Bij Budeldorplein werC de top

vrijwel ."egelijkertijd bereikt, te weten ,1 ex. op 0'1-04'
En ook dit jaa:: was er weer sprake van grote concentra'tiets in het voorjaarl
tp o'l-04 52 ex. op cie T,andschotse heide en op 1C-O4 19 ex. bij Budeldorplein'
Bij heb Soerendonks Goor is het verschijnsel in minrlere mate te zíen (aanta]}en tot
ii""*,), evenals bij het Eckersweyer (onbekend aantal)'
yoor een volled.iger beeld houd ik mij zeer aanbevolen voor aanvull-ende gegevens, zeket

ook ne+u betr:ekkÍng tot broedgevallen. llventueel zaf ik nog een uitgebreider artikel
aan deze soort wijd.en in een van de volgende tsfauwe Klauwieren, dit nagelang de vol-
ledigheid. van he*" materiaal dat ik van jullie 'binnen krijgl
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