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Veruassend

Regelmatig fiets ik, op ïveg naar school, over het ind.ustrie-
teruein te Bladel. A1 gedurende enkele weken staan daar nu
tussen de fabrieken enkele wei-]anden gedeeltelijk onder water.

'Sorns zag ik hier enkele ï{aterhoentjes, }ïilde Eenden, een IVieer-
koet en een maal rn ïfatersni-p.

Op 20-3-1981 neem ik ts morgens weer deze route. Het opvallend
zachte lenteweer bracht mij ertoe rui-mschoots op tijd naar
school te fietsen.
Met de tentemestoi voor Aardrijkskunde in mijn gedachte merk
ik bij bovengenoemd.e weiden 3 witte vogels op, die ik direkt
herken al,s Kluten. Juist als j-k van mijn fiets afstap om de
vogels te bekijken hoor ik de duidelijke fluitroep van een
Goudplevier. Ik ontdek een groepje van deze vogel_s op ca.ZJm..
afstand van de Kluten. ldanneer ze na een tijdjé, veróntrust
door een laag overvliegende Blauwe Kiekendief opvliegen, blij-
ken het 23 exx. te zijn. spijtig genoeg moet ik even daarna
weer op mijn fiets stappen wi1 ik op tijd zi;n voor mljn ten-
tame.
f s MÍddags, ? ur-:rtjes laterr op lveg naar huls, blljken de KIu-
_te1-en Goudplevieren plaats gemaakt te hebben voor 1 Tureluur,
3 ïilintertalingen en lVfaterhoen.
Een leuke ervari-ng in een toch al s6rnrrzwate studietijd.tt.
I,ex.

Buizerd
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Begin augustus 19aO fietste ik samen met Han L,ïanders, Fred
Geven en Antoinette de Groot in de omgeving van Drachten.
opeens zagen wij in het weiland een Bulzerd. op iets wits z:-t-ten. Het bl-eek een meeuw te zrjn. Dit verbaasde ons niet, de
buizerd_ is per slot van rekening een aaseter. Hij is a1lèen instaat kleine prooidieren te vangen dachten wij.
foen wij verder fietsten vloog de buizerd op èn trachtte de
Kokmeeuw mee te nemen. Dit luËte niet, dus i:-"t i.i3 hem l_os.Tot orLze stomme verbazing viel de meeuw echter niet naar be-
ned.en, maar vloog op ei-gen kracht verd,ero Kennerijk hadden wij
gen erg ondernemende buizerd gezien, of komt het vaket voordat buj-zerden grotere prooidièren grijpen?
lliaarten "
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Het is a1 weer enige tijd geleden dat het roofvogelnummer ver-
schenen is. De meesten van ju1lie zullen zicLt no§ we1 herin-
neren dat het stukje ovcr de Torenvalk nlet veel-te betekenen
had. Dit kwam doordat er erq welnig waarrremi-ngen van bekend.
waren, rk had slechts van éón persoon uraarnemingen binnen ge-
kregen. Met mijn elgen lvaarnemingen erbij was dít veel teweilig om een gefundeerd artikel te schrljven. Hoe komt het
nu dat er zo weinig waarnemingen bekend zí3n? fs de soort te
gewoon om-genoteerd te worden? rk hoop van niet, want ik ver-
zamel sinds einge tijd gegevens over torenvalken. Veel heb ikech'':;:: nog nlet.


