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llieronder volgt een overzicht van d.e eerste vra.arneriiingsd.ata van
zomervogels in het voorjaar van 1976.
Van een soort wordt de eerste vlaarnemlngsdatum gegeven, en eventuele
winterwaarnemingen. Tevens word-t gezegd waJrneer de soort rueer algemener
aanwezig was.

l "Ooievaar; 9-4-'76 De Steeg bij Arnhem (lt;lat. llerkgr. de gr. eïeierij )
er werden 2 wintenvaarnemingen verr:icht: 7-1-176 1 exoI
Rythovius Co11ege, Eersel (.1. t<ytstï& ooao e zie ook Vj. 242 D5)
,-1-t76 1ex. I llih'arenbeek (1i/. v/d Voort). }{ogelijk betreft
het hier hetzelfde ex.

2.Zomertali-ng; 14-3-'76 5 exx. Strijperheg (XJU-eersel )
In april was de soort \iyeer algemener aanurezig.

3.lVespendief ; 15-3-'76 1 ex. landschotse Hej-de (t'" igeyts )
Tn april werrl de soort in zijn broedbiotoop g'ezien.

4.Brr:ine kiekendief; 27-3-t76 6 "r, ?, Groote Heide bij Achelse kluis
(T. Heijnen, I,.{. !,Yasscher, f . v/d Kooi)

5.Boomvalk; 28-3-t76 1 ëxr I Groote Heide- Soerendonks Goor (T, Hei;nen,
m. ','ïasscher, T. v/d. Kooi)
Uit de gegevens bleek dat d.e Boomvalk in april rffeer veel-

' vul-dig gezien werd.

6.Kraarrvogel; 5-3-'76 50 en 11 exx., tt T,ook, Veldhoven (F. Neyts)

?.Kwartel; A11een een zeer late waarneming en wel op 1O-6-176
Reusel ('li. v/d Voort)

E.Scholekster; 12-3-'76 4 ero(., Groote lieide bij Achelse kluis
(F. Neyts, T. v/d Kooi)

9.Kleine Plevier; 20-4.-176 K:]L van llurryrenen (liat. ':/erkgr. de gr. ILleierij )
Verder afleen waarnemingen van broed.paren.

lO.Tureluur; Eind tr'ebmari werd.en de eerste Tureluurs ïvaargenomen.
Een precieze opgave vaf,l eerts waarneming is niet bekend.
er werd ook een winterralaarneming verricht z 1-1 -176
+ 20 ex:<., Ospelse Peel (rt EIfde)(H. tr'Íasscher & R. de Boer)

ll.Grrrttoi 21-2-176 1ex., Goorvan, lage iJiez'de (I{. liirling)
In maa.rt was deze vogel T/eer alëemeen aenwezig.

1?.Zwarte Stern; eerste week-4-t76 enllele exx., Oude meer, Son
(F. l{eyts & T. v/d Xooi)
fn mei wercl de Zw. Stern weer op de vennen gezien
waar hij broedt.

13.Torte1duÍf; 25-4-t76 1 exrl Vafkenswaaràse Visvijvers (T. vld. I(ooi)
Begin mei was de soort ïveer algemeen aanluezig.

l4.Koekoek; 1O-4.r76 bij St. Oederode (iTat. ];rerkgr. de gr. L{eierÍj )
Ei-nd apri1 weer overal .te horen.

l5.Idachtzwaluw; 11-5-176 1 zingend ex.rPlateaux bij BergeYkse Barrière
(T. Heijnen, R.de Boer, lí. trïa.sscher)
15-5-176 6rote Cirkel, Reusel ('i{. v/d Voort)

16.Gierzwa1uw; 22-4-t76 1 ex., tt Look, Veldhoven (F. ITeyts)
22-4-,76 2 ex)rr e Valkenswaardse Visr.ijvers(R. de Boer)
Begin,mei weer algemeen lraar te nemen



17.Draaihalsi Van deze soort word.en slechts een paar waarnemingen per
jaar verricht, zoàat vrei.nig over dó aarrkomst van deze
vogel valt te zeggen. i'ïog een waarneming op 2-5-176
van 2 exx, in de Collse Zegge te Ge1c1rop.

lE.Boomleeuweriki 19-2-,76 1 ex., I(uiliseiird, l:iiddelbeers (F. lieyts)
eind fèbruari begin naart werd deze vogel vireer
meer gezien,

19.Oeverzwa.luw; 4-4-;J6 lleunwiel, Vught (:'{at. fierkgr. de gr. Lieierij)
eind april wer.den de kolonies weef door d.eze vogel
bevolkt.

20.Huiszwaluvr; 13-4-176 1 e:<., Rie1, EinChoven (t. lteiinen)
eind april weer algemeen aanviezig.

21.Boerenzwaluwl 29-3-'76 I 8x.1 Oirschotse lieidel' 29-3-ti6 1 5 exx.,
Valkensuraardse Visvijvers (T. v/d.I{ooi)

- begin april weer algemeen aanwezig.

22.Boompieper; 29-3-t76 1ex., oirschotse l{eide (r/ lreyts)
23.Ge1e líwik.; 

?;i-_]f_!)"*,' 
op diverse plaatsen rond veld.hoven

midclen- april werd deze vogel weer algeneen gezi.en.

24.!.ÍiÍte liwik. i Deze soort wordt meer en meer over'lvinterend aaflgetroffen.

25.i,Grauwe lilauwier; 5-5-'76 1 exo e Vloeiweide, Bergeyk(Ii. Liirling)
26.Snor; 3A-4-r?6 },Toernlrtten (Nat. Yíerkgr.de 3r. i*leierij )
27'sprirrthaanrietzanger"; 3A-4-'?6 iloer;outten (ilat. Verkgr. de gr. L{eierij)

Omd-at de vorige <1rie vogels weinig al.qemene broedvogels zijn bij ons
valt over de v-erdere aanicomsten weini5l te zeggen.

28.Rietzanger; 16-4-'76 ö, iergeykse Yisvijvers (1,i. ]'iasscher)
, eind" april op verschiedene plaatg.en zj-ngende 6ö

29;Bosrietzanger; 7-5-'76 1 ex., iíat. Lab. iJindhoven (T. v/d Koci)
midden mei weer algemeen terug.

30.Ii1eÍne Kareki-eft; ?-4-'76 1 ex.' Valkenswaardàe Vi-svijve:'s (T. v/d Ï{ooi)
eind april vreer algemeen ii-. rietkragen van
verscheidene visvrjvers.

31 .Grote l(arekiet i 21-5-,76 1 zingend 6, Giethoorn (If. f,iirling)
32.Spotvogel; 3O-4-t76 1 roepend ex., Bergeykse visvijvers (T. Ileijnen)

begin april op vele plaatsen zingende 6ó'

33.rninfluiter i 1)-4-176 1 €x. e l,andschotse r:eide (F. Neyts)
eind april weer algemeen aanwezig.

34.Zwartkop; )-4-'?6 zingencl 6, Co11se Ze88e. (F' Neyts)
midden april op veel plaetsen zingende ö6'

35.Grasmus; 25-4-176 zexx. \'alkensvraardse Visviivers (H' Lurling)
begin mei overal zingende 66'

J6'B=rr.sluiper; 18-4-'76 1 zingend ex., Stratum, Eindho',ren (T. Heijnen)
eind april op verscheidene plar,tsen

37,Fitis; Eind maart, begin april werden op verschillende plaatsen
al zinger,.de Fitissen lvaergenomen.

33.TJj.ftjaf; 2O-3-'76 1 zingend ex., Eindhoven (f. iiei3nen)
begin april weer algemeen aanwezlg.



3E.Tjiftjaf ; er werd.en tvree winterwaarnemingen verricht; 6-1-t76
1 ex., Co11se zeggen (F. lieyts), en op 13-1-176 1 ex.1It look, Veldhoven (p. rVeyts).

39.F1uiter; 6-5-,'16 1 ex., tt look, Veldhoven (F. Neyts)
40.Vuurgoudhae,ntje; 1g-4-r76 landgoed de Utrecht (J. flouters)
41.Bonte Vliegenvanger; 3O-4-,76 ?, Co11se Zeggen (l'. irïeyts)

::., 
erd. begin mei_ weer.meer gezien. , , ,.

42.Grauwe Vtr-iegenvanger; ,-5-t76 1ex.e de Iirrrisberg, Veldhoven (F. I:,Teyts)
mid,-en mei- weer algeme.n ae::vlezig.

43.Paa.pje; 13-4-176 Ï,uyksgestel (J. Vlouters) '.; i-;,1.
eind april, begin mei vrij algemene doortrekker. l

44.Roodborsttapuit; 28-2-176 1 ex., oirschotse I{cide (J. Jaspcrs) l
verdere waarnemingen pas na half maart,
winte-raarrreming; Bossche broek 7-12-175 tot 19-1-tT6(liat. i.ierkgr. d.e gr. ï,ïeierij ).

45Tapuit i 6-4-,76 Heunwiel, Vught (Nat. :,,erkgï, de gr. Ilieierij)
eind apri1, begin mei weer in zijn broedbiotoop tei"ug. ' ' )'

46.zwarte Roodstaart; 13-3-'76 6, Hanevoet, nindhoven (T. v/d. IÏooi,
T. Heijnen)

: ej-nd maart, op verscheidenen plaatsen zingende 66.:
4?.Gekraa.gde Roodàta*"rt;, 10-4-176 1 .ex., in dennenbos bi-j Aalst (T. v/d;Kooi)

eind" april algemeen annvrezÍg. 
.

48.ltrachtegaali 1-4-t 76 Dida.ltl, Achterhoek (llat. lierkgr. de gr, I,{eierij)
beginmeiop.verscheidenep}latsenzingende66

49.B1auwborst; 1-4-r?6 De Reuselsc Moeren (ll. v/cl Voort)
1-4-176 zíngeitd 6, Co11se Zegge 

'(F. 
Neytó, T. Heijnen)

midden april rieer j-n broedgebieden terrrg.
50.Beflijsterl 1g-4-'76 1 ex. I Collse Zegge, Eindhovcn (F. Neyts)
51 .Europese Kanrrie; 6-.+-'76 10 ele(. , rt'l,ook, veldhoven (F. Neyts )

52.VÍielevra:.I; 6-5-'?6 ltÏauricli, Vught (IIat. ïcrligr. de gr. Iieierij)
midden mei ',vas dezc soort wecrteryg in zijn broed-
gebleden.

Pieto:: Woutersi
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