
iiallo vogelaars, natuurbelevers , blrdvirathers en s. j . -ers,,,vi-eleulalers en f1j-ereflurters. .iier volgt d-an voor de
trrreed.e maal rn zooit je papiervulling in d-e vorm van geicke,
1euke, inberessant of ninder interessante, orginele en niet
orginele artilceltjes die betrekking, hebben op .vogels.
Laten yíe maar meteen beginnen, enwel inet een krantebericht-
je, bestemd. voor ecnieder rvaarbij c1e bena^ming s.J"-er be-
kencl in d.e oren klinki;.
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(van onze regi-ored-actie)
EIl'j-Di{o\iEiÍ- ïiie in Gestel of elders in Eindhoven een vrij
grote bruinkleurige stootvogel ziet (voor d.e kenner, hij
lijkt veel op een Suizeyd,) zoi-i het telefoonnunmter 524816
kunnen d"raaien om dat te meld.en.
Dat nurflmer is nar'nelijk var:i d-e eJ-genaar van d-eze vogel,
een iSralulaanse wor-rr//, en d.ie is ontroostbaar omdat d,e vogel
is vregg91.!ogen. ,let exemplaar i-s uit een vrij unieke ei[en
kwee k, (trj'D c4-o9-t 7g)

Iu.ssen trnee haaiijes; (Je ko,lend.e maand. zullen dus vc y
het archief geen yraarne;llngeir van ylourïen geacceptee-r-cL
word,en !i!)
Spring ilaar niet te gauvr in tt rond., beide 1ed.en van het
copulatieverbond. (PrlV en ,,I3), d.e titel die boveir, het
volgend.e stulije prJ- jlrt, is niet zo veclzeggencl als ie
r _. i t_Lr-LJKr,.
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0p 24-04-?78 na;n ik vooraan op liet Goorven drie Geoorde
Futen waar, d.i-e zich op he t eerste ge zicht erg rustig
gedroegen" Even later d-eed zich echter een indrukwekkend,
scirouwspel voor. De exemplaren verbleven constant in
elkaars nabi-jheici. [elkens keerden tr,,ree van d_e fuutjes
ztch naar el]<aar toe, en begonnen te itkopschud.den,', een
karakterestiek gedrag 1:i j Geoord"e I'uten tijdens hun balts-
ui-tingen. ilet opmerkelijke v,/as ,f,at óón van cLe vogels
telkens van partner rnrisseld-e, zodat hler vyaarschijnlijk
sprake v/as van rn vrouro,rtje en twee inannet jes.
I{et geluid dat coirstant werd -roorr,-gebracht had ve:l- v,/eg
van het gepiep van juvinle 'iíilde Eenclen.

Lex

ilet l.,,ord-t steed.s gekker hier. iia cle broedgevallen van
Rode li,louvr-, Grote en i{leine (?) Zi}verreigerr ou.. o. o o.. o
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riErgensr? in het noord.en inoet dit heugelijrie feit hel:ben
plaatsgevond-en en gelukkig is het goed- geheim gehouden.
-.iogelijk staat clit broedgeval in verband me'b de vestiging
(in 1978 al) van zotí) 25 paar i(ranen in het noord.en van

'vïe st-Duii, sland- "Het bovenstaand.e is gelezen in het nieurve maand.blad
ÍiGrasd-ulnentr 

"
I'Iuld-e aan deze vrel zeer ticoenei? liranen!

Frank

-ïïe zullen er over clenken om alvast nestg,elegenheid- te
scheppen in de Reuselse ;Íoeren. (beter te vroeg rLan nooit)


