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De:-ndruk b;staat dat er mam:nteeI een (bescheiden) Ínva-
sie van Rocdnor:tvalken p j-aatsuindt. Het is uel- Een normaal
vBrschijnset in hct vLrorjaar dat er in de Kempen Roodpoot-
va-l-ken gezien ucrden.l'1;estal echter eind mei-begin juni.
Bij mijn ur;ten noq nooit zove'al aIs dit voorjaar"
Uan 9 tin.L7 mei zijn tenminste B verschillende axx"qi,zicn.
Aangezien de uaarnemingen slechts door enkele mensen cn
maar op eËn psar van de vcor Rcodp otvalken !eschikte plaat-
sen zijn qedafn|?tu het mij nÍet verbazen a-l-s er nog veel
mÉer uix.àp de ,Jaarvoor geàchikt"e tcrrei.nen zít'l,en. (l'latpie?)
Uat zijn nu de geschikte gebieden voor deze valken.
.0pvatlend is dat ze bijna altijd daar gezien i,,.rorden uaar
ook de Bccmval-k behoorlijk aanuezig is.
Dat zijn dus, on,en.landschappen met verspreicle bcmen, bi-i
ons dus de heidevelden.
Ik r,ril ieciercen dan ook aanraclen om clke Bcomvalk die je
ziet noq eerrs extra goed tr bekijl<en, aangezien de RoodpooL-
valk kua silhouette en vluchi nauuelijks van dc Boomvalk
is te onders"cheiden. Frank lt. en ik hebben de af qelopen da-
gen herhaatCelijk beicle :scorten samen zíen vtieqen(i,.re uris-
ien dus clat er óen Rcorlpcot tussen zal) en kuamen i:eiden lot
de conclusr-e ciet de verschiil-en zeeT miniem zijn.
A.lIeen rJannesr je een iBr, cmr,,:,lk' ziet die even f à 2 seco
biJt,, h.o j g:hni,l netr, =c; ?-::rcrtvalk t-- .nakcnn
Za l<on ik er a!r deze nanier ir jlni "79 een Roodpootvai-k
tussen ong. -l-C Bcomvall<en uithalenr uoarmec hij stavonds
op de SLrabrechtse r-leic. aar,.?t jag:n uas.Gemakkelijker
ucrdt het natuurtijk'JCnn-qr,i: iuidelijk kl.eurcn kunt on-
dorcnhor'ri one l I u 4 a el I a

Typercnd vccr e:en Rrcl'r:r'1,-'.ik is ock dal hij ueinig schur,,r
is e n zadaencic vri j ;i.,-: b:ria:erd kan -lotden'lii j bIiift
o:k .,aa( J-ar,g :i-j - .r'::-:- -:. :- I pi'--=ts zit,ten(vecI lan'-
ger ais een Bor,nv:1i<), '"'aak !i een l<ale uat uitstekende tak"
Hr-ercn l<ee:1 hij i::cr: (=:r '=ar t:ruq ;ta kcrte jrchtpar-
ri r'.t-i-^ -i-:cc:IT.e,_ ! L I I e

OPRO IP:
ïJ*.inï'""n arLikol !ver C: R:, J;r':it'aik behandelend deter-
minatic" variat,ie r-n k,'1.ctcl Ei: vccrkoinen in Zu:-d-oost Bra-
bant, uiI ik iecl erecn verzcci<rn.m,,Jaarneminqen van dez:
soort uanaf i966 l7'm.l:r31 in t: sturen.
Indien mcgelijk, behalve vet:r:lrling van datum dn p,".aats,
een zo uitgcbreicj moqnlijke LaschrijvLng van het veren.-
kl-eed'geven.UooraI l-ueede.-jaars mann.zijn bijzondei vari-
abeI. Ir z-r jn de af qe:Iopen tcnminste 3 verschil]ende kl-e-
den gezien van tueedc-jaars mann"In deze zijn lang niet
alIemaaI gocd in de Iiteratuur terug te vinden.
UaarnemÍngen graag op sturen naar;

H enk H en clriks 
"Groesstraat 5 Geldrop

0f iemand anders van de voqeluerkgroep.

.B_[L-A]1][R-I.J-K: Uerk aan d,o uinkel .
FG.t' 'sthli'3-vcn -vàn- stuk j.à-over - b, v. Ro dr Uouu en Roo dpi:ot-
staat ofl vali met de uel of niet verlccncJe mcdeuerkinq
van voqelaars binnen en buiten de L;erkgroep n verzame] daar-
om on -r overzichtefijke manier Llaarnemingen over qanoem-
de sLururrn uit jc clagboel<en en peuter gegavens 1os van
andere i?ongeorganiseetdeii vogelaars en stuur ze oPo
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-Begin apriJ. I ex, destructcr 5on. Tom Hei jnen.
Dit is t,,en bijzondcr vroeqe L,raarneming"

-9 mei, ? tweede-jaars mann.Budel*Dcrpieín*f"ileijt,s
T. Fiei jn en 

"

-ll meirl tureede-jaaxs mann.Strabrechtse Heide.
H u en J. Hendriks 

"

LZ meir 3 "xx, 
(1 volu.mannrl vrn an tuleede-jaars mann. )

Strabrechtse Heide. R. BouLJmane i'1. Bosmans.
llet tueede-jaaxs mann.had een andex kleed las heL
eX" op 22 mei.

l3 meirtueede jaars mann.strabrechtse HÉède"ZelfdE ÉXo
aIs ojr 12 mei.Hien J.HenclriksrT.l,leIters.

L7 mei.'bueede-jaars vr" BuCel*Dcrrlein. F,[r]eijts, H" Hendriks.

iB mei tueede jaars-mann.Eartierheicje. F"ilei jLs.
Ueer een ander kieed al-s de 2 andere Lueede-jaars

mann.

Groetjes i.rn uerk zat zcuel- in het veld a1s thuis.
Henk"


