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0p 06-09-1978 bevond Frank N. zich bij het Groot Goor te veld-
hóven. Na een tijdje struinen ontdekte hii een groep van enke-
le honderden Steltlopers dle in westelijke richting overtrokken.
Het gezelschap bestond hoofdzakelljk uit !ïulpenen Gruttors, maar
ook enkele Tureluursr €B minstens een Groenpootrulter lieten zi-ch
horen. Een zeer vreemd.e waarneming voor een gebied. waar 1n de
verste ongevi:rg geen geschikte ebeLtloperplas aanwezag is! ! !

P],OTSE INVAL VAN VROEGE LENIE OPVAII,E}TD GOED II/BRIGAAR BIJ UIIEN.

In een toch a1 vrij zachte winter waarbij we orrze dikke truien
en gevoerde laarzen amper nodig hadcLen, werden lve op zatetdag,
1O-O2-1980 al- haast an de gelegenheid gestel( al zwemmende onze
plassentelling te verrichten. De lucht was diepblauw en de warm-
te van de stralende zorr, die van het zwakke windje bijna geen
invloef, ondervond bracht de temperatuur op een lentense graad van
ca. 13"C. Verscheidene troepjes luldpoepende Ganzen trokken
hoog in noordelijke richting weer weg. Kievitten waren massaal
terug en lieten hun baltsroepvollop horen. De zang van Lijster-
achtigen, Roodborsten, Yiinterkoningen, €h diverse Mezen klonk
overal en mierennesten begonnen weer te leven.
Maar wat mij en enkele andere mensen toch wel extra opvlel was
dat met name d,e Steenuj-len de voorjaarskriebels weer flink te
paliken hadden gekregen, eh enorm aktief werden.
Hiervan getui-gen de volgenrle u/aarnemingen en ervaringen:

11-O2: ( 's avond"s helder vri j zacht lveer; vriiv/e1 windstil )
1 paar Steenullen volop roepend in omgeving van
Beigeyii (l.Peeters)
i RànsLril volop roepend ('t zgn. Meerkoeten-geluid)
grote ronden vliegend boven een bos bii Bladel
fTeruitoriumafbakóning?) (L,,peetere)'
1 Steenuil roepend, midden i-n Reusel. (L.Peeters)
1 Steenuil roepend midden in Hoogeloon (G.Sanders)
1 paar Bosuileà roepend; omgevin§ Postel. (V[.&J.v"d.Vcort)

12-O2: (overdag)
0p dak van broed-schuurtje bii Reusel waar de gehele
winter slechts 1 Steenull verbleef , nu 2 ex-1í. aan-
wezig (G. Sanders).
Op slaapplaats waar de gehele winter 6-9 Ransuilen ver-
b-feven nu nog sl-echts 2 exx. aanlveztg; waarschijnlijk
broedpaar aldaar (t,.peeters). (ts avonds)
1 Ranèui1 overvl-iegend in centrum van Reusel (L.Peeters)
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