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(Zie attékel van ilans C, in vorige Vogelvaria).
- In juli 1)66 zag ik bij l,age i'iierde een vri;wel seheel :/itte iiitte
Kwikstaart. Ie vogel i^ra,s roomkleu::ig uít net isabelkleurige slag- en
staa,rtpennen"
- 10 jaar later, op 0{-10-'76 zag 7k bij Zandoerle vrijve} net zo'n
vogel . Ook hier weer d,r,id.eIijk l.lchtbruine slag- en staartp€or-rerr,
hoei,rel die weer witachtige zomen ha,d,Len,

And.ere kleurafwi jkingen :

In d.e jaren t66 en '67 verbleel ergens in 1,,/oensel- (.lirv. ) een "laraniel-
kleurige[ ir'lerel, Nader]rand hoorde ik er niets neer van, totdat ín ,71
weer zorn vogel opdook op €Lr plaats sl-echts lCO neter va.n de plek waar
híj/ziy eerst zat. Tot en met -1 975 werd de vogel regel,:atig gezien, waar-
na pas ín 1977 op dezelfde p1a'-,ts r*eer zo'n vogel- te zien was. .rÏu werden
ook jongen van deze l,ïerel .,ezíen: geheel licht beÍge rnet witachtige schub-
tekening. Tot in 1979 werden liehtbeige l,lere1s op diverse plaatsen in de
omgeving gezíen binnen een stra,a.l van ongeveer 1Ë km. van de plaats waar
hij voor Ít eerst Sgee) gezien was"
De kleurafi^rijking bleek d.us erfelijk te zíSn en da.armee is misschien ver-
klaard. dat die kleurafr.rijking op gezette tijden in de omgeving weer op-
duikt. Ilela.as hebben we nooit zeker geweten van welk geslacht de adulte
vogels waren. I{et leken vrouwtjes t,e zíjn, maar snavelkfeur hoeft geen
aanwijzing te. zijn bij zo'n"mi.skleur'? I

Frank lT"

0p 16-11-180 bevond. ik me in d.e Reuselse l{oeren. 0p een gegeven moment
kondigde een d,ruk gegak een grote groep Ganzen aan. Het bfeken c.a,. 110
Grauwe Ganzen te ziSn, dic in 2 lange slierten vrij laag in zuidelijke
richting overklia,men. lirect vrerd nijn aanciar-h+, getror'ten Coor een vrijwel
geheel wit exemplaar. i)e vogel week nj.et af in groot-,,e of sed.rag (gelijke
vleugelslag etc.). En r;:ogelijkheid dat het hier een Soepbeest betrof
blijft uÍteraard niet uitgesloten.
Lex P.

3:{:I:-r1l-gggle g!el-se1..!3!q! e}yerp-ygl! g ! q l gr:

B"M.F. wil met een werkgroep l,and.bouw sta,rben" IoelI het ontr,rikkelen van
ideeën voor een provi-nciaal la,ndbouwbe.leid, en het opg:ang brengen van de
d-iscussie tussen boeren en milieubeseherners (verdere inlichtingen bij Jacq. )

Fietspaden langs de {1sl§-I1?sreeI -(lic14!g vcs):

Het is op zich een goed,e zaa,k dat er veel wordt ged.aan voor fietsers, bijvoor-
beeld in de vorm van nieune fietspaden. i{ensen d.ie de Kleine Vlasroot kennen
weten dat het ven nr- a,1 eigenlijk te dicht bij de harde weg ligt. Nu is er een
plan om langs deze weg welke naar \aal::e loopt een dubbel fietspa,d te maken.
D;.s weer een stuk van de buffe"rz6ne langs de Kfeine r/lasroot weg:. Jacques.
Overigens, d.e zgn. Supcrvlasroot, een afgraving gelegen achter de Kleine
lllasroot zal gedeeltelijk met leen worclen dichtgestord.

5ep*livi!si!sl§glgrsc]l: -!:i9g:
Na het "kaalkappen" van de herdgang- en het uitgra,ven van d.e vennen op d.e Utrecht
d.m.v. Buld.ozers (gle) nu ,,veer ier,s and.ers.
Uiteraard d.enken we over het algemeen zeer positÍef over ht,t kappen van bomen
in heid"egebieoen. lr/e zoaden anders inrners cp den duur geen heid.e neer over-
houd.en. Doch de wijze waarop dit gebeurd-e bij d.e liTeterselse heide was weer tns
flink pet. Ten eerste vonden de activiteiten voor een groot deel in de broed-
tijd. plaats.Ten tweede werd zonder oard.on met tractoren d"e hej-de opgered"en


