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ZELDZAME VOGELS IN DE KEMPEN 2006
Commissie Vogels in de Kempen (VINK), rapport no. 2
De in 2004 opgerichte Commissie Vogels in de Kempen (VINK) stelt zich ten doel
waarnemingen van zeldzame vogels op het grondgebied van De Kempen te beoordelen.
Gevallen van soorten die ter beoordeling zijn van de CDNA worden wel behandeld maar niet
beoordeeld: waarnemers wordt aangeraden deze gevallen bij die commissie in te dienen.
Voor de volledige lijst van in de Kempen waargenomen soorten (situatie per 1 januari 2007),
beoordeelsoorten VINK, beoordeelsoorten CDNA en werkwijze VINK wordt verwezen naar
www.vogelsindekempen.nl, klik ‘Kempenlijst’. Gevallen van soorten welke (nog) niet op de
Kempenlijst staan zijn in elk geval ter beoordeling van VINK of CDNA, zie daarvoor ook
www.dutchbirding.nl , klik ‘committees’, ‘rarities’, ‘dutch checklist’.
******************************
e

Dit 2 rapport van de Commissie VINK (voortaan VINK) behandelt 170 gevallen van 47 zeldzame taxa
in de Kempen, voornamelijk uit 2006. In 2005 waren er dat respectievelijk 159 en 54. Hierbij zijn 6
soorten (7 gevallen) die door de CDNA worden beoordeeld en dus ook landelijk zeldzaam zijn:
Ringsnaveleend, Vale Gier, Slangenarend, Schreeuwarend, Dwergarend (2 gevallen) en Steppekievit.
Hiervan zijn de gevallen van Ringsnaveleend, Vale Gier, Slangenarend, één van de Dwergarenden en
Steppekievit inmiddels al aanvaard (situatie per 1 april 2007). In de loop van 2006 deed de CDNA
alsnog uitspraak over enkele oudere gevallen: Dwergarend (1995) en Orpheusspotvogel (resp. 2005
en 1998).
Hoogtepunten in 2006 waren o.a.:
• Nieuwe (of bijna nieuw…) soorten voor de Kempen als Ringsnaveleend (’n terugkerende
vogel uit 2005), Vaal Stormvogeltje (er is echter een nog niet beoordeeld geval van een
vondst uit 1964) en Schreeuwarend (nog in behandeling bij CDNA).
e
• Het 2 geval van IJsduiker, Vale Gier, Gestreepte Strandloper en Drieteenmeeuw
e
e
• Het 3 geval van Zwarte Ibis, Dwergarend (en mogelijk zelfs een 4 ) en Orpheusspotvogel
e
• De 4 Slangenarend, een record-aantal van 4 Zeearenden, maar liefst 22 Morinelplevieren, de
e
eerste Nederlandse Steppekievit sinds 2003 (en het 4 geval in de Kempen van deze
e
e
e
wereldwijd bedreigde soort!), de 1 Poelruiter in de 21 eeuw, 3 Kleine Jagers, de 4 Kleinste
Jager, 2 Bijeneters, mogelijk de ‘doorbraak’ van de Middelste Bonte Specht met 9 ‘territoria’
e
tegen slechts 3 gevallen t/m 2005, de eerste Cetti’s Zanger sinds 2001 en de 3 Grauwe Gors
e
in de 21 eeuw.
Daar staat echter tegenover het ontbreken van waarnemingen van o.a. Topper, Hop, Engelse
Kwikstaart en, waarschijnlijk voor het eerst, Bonte Kraai. Ook werd geen enkele zingende Nachtegaal
doorgegeven hoewel dit (nog) geen beoordeelsoort is.
Voor méér bijzonderheden, foto’s, geluidsopnames e.d. zie de literatuurlijst en lijst van websites
achterin. Speciale aandacht verdient www.vogelsindekempen.nl .
De met een * gemerkte soorten zijn beoordeelsoorten van de CDNA (situatie t/m 2006).
De getallen achter de wetenschappelijke naam verwijzen naar het (minimum-) aantal gevallen vóór
2005, het aantal aanvaarde gevallen in 2005 en het aantal aanvaarde gevallen uit 2006.

De Commissie ‘VINK’ is in de loop van 2006 uitgebreid met 1 persoon (Jan Erik Kikkert) en bestaat nu
uit de volgende personen:
Frank Neijts (voorzitter)
Henk Hendriks
Jan Erik Kikkert
Rob Bouwman
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KAART VAN ‘DE KEMPEN’ met de belangrijkste in de tekst genoemde gebieden

TOELICHTING
De zuid- en westgrens wordt gevormd door de landsgrens met België: globaal vanaf de Zinkfabriek
Budel-Dorplein in het zuidoosten tot Hilvarenbeek in het (noord-)westen. De noordwest-grens wordt,
vanaf de Belgische grens bepaald door de loop van het riviertje de Rovertsche Leij tot aan het
Wilhelminakanaal. Dit kanaal vormt dan de noordgrens tot aan de samenkomst met de ZuidWillemsvaart. Dit kanaal, inclusief de oost-tangent door Helmond, is de oostgrens tot de Diepenhoek.
Vanaf daar is de provinciegrens met Limburg tot aan de Loozerheide (met een kleine enclave op
Limburgs gebied) de zuidoost-grens. Het totale gebied is ca. 1000 km² = 100.000 hectare.
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SYSTEMATISCH OVERZICHT VAN AANVAARDE GEVALLEN
ROTGANS Branta bernicla
≥ 4, 3, 1
1 geval:
4 maart, 1 ex. over Landschotse Heide (Lex Peeters),
Er zijn nu tenminste 8 gevallen. Deze zijn afkomstig uit januari (2), februari (1), maart (2), april
(1), oktober (1) en november (1) en hebben meestal betrekking op slechts 1 ex. Uitzonderingen
zijn: 28.01.02 41 exx. over het E-3 strand, Eersel en 27.10.05 6 exx. over de Landschotse
Heide.
*RINGSNAVELEEND Aythya collaris
0, 1, 0
2 gevallen:
1 t/m 22 januari, 2 w, Budel-Dorplein (vele waarnemers) en 7 t/m 31 augustus 1 w. (Ruud
Bouwman e.a., gefotografeerd) * augustus- geval (nog ) niet ingediend CDNA
De vogels in januari waren dezelfde als die uit okt. t/m dec.2005 welk geval is aanvaard door de
CDNA. * De waarneming in augustus wordt algemeen beschouwd als betrekking hebbend op 1
van deze vogels. Het totaal aantal aanvaarde gevallen blijft daardoor 1.
GROTE ZEE-EEND Melanitta fusca
≥7, 1, 1
1 geval:
27 november, 4 onv. ex. Budel-Dorplein (Ruud Bouwman e.a., gefotografeerd).
Een evenaring van het oude record: 31.01.71 4 ex. Groote Heide. Er zijn nu tenminste 9
gevallen uit januari (3), april (1), november (3) en december (2). Het laatste was 5 & 6
november 2005, 1 onv. ex. Valkenswaardse Visvijvers.
IJSDUIKER Gavia immer
1, 0, 1
1 geval:
9 t/m 17 december,1 onv.ex. Ringselven Budel-Dorplein (Rob Bouwman e.v.a., gefotografeerd).
e
Dit is het 2 geval. Het past goed in een geconstateerde influx in het binnenland van ZuidNederland en Noord-België in november/december van 2006. Het vorige geval was de lang
verblijvende vogel van de Zuid-Willemsvaart in Helmond in de winter van 1998/99.
VAAL STORMVOGELTJE Oceanodroma leucorhoa
0 (1), 0, 1
1 geval:
18 oktober, 1 ex. over Loozerheide (Cor Kessels e.a., gefotografeerd).
De waarnemers wisten letterlijk niet wat hen overkwam zodat de gemaakte foto’s de
determinatie achteraf mogelijk maakten. Dit geval was des te merkwaardiger omdat er geen
sprake was van zware storm in de dagen voorafgaand aan de waarneming.
De commissie beraadt zich nog op een eerder geval dat naar voren kwam uit de zogenaamde
‘Dagboeken van van Aerle’. Het betreft een geprepareerde vogel die aangetroffen werd in een
winkel te Helmond en ter plaatse dood gevonden was in de herfst van 1964. Helaas is het
exemplaar momenteel onvindbaar. De vogel van de Loozerheide betekent daarom tot nader
e
orde het 1 geval voor de Kempen.
ZWARTE IBIS Plegadis falcinellus
≥2, 0, 1
1 geval:
18 augustus, 1 onv. ex. Budel-Dorplein (René Weenink e.v.a., gefotografeerd).
e
e
Dit is tenminste het 3 geval. Eerdere gevallen waren: 23.10.69 1 w., vondst Dalem en
19.09.94 8 exx. over Geldrop. Twee andere gevallen uit resp. 1987 en 1989 zijn (nog) niet
ingediend bij de CDNA die de soort tot 2000 beoordeelde.
ROODHALSFUUT Podiceps grisegena
≥30, 2, 1
1 geval:
13 t/m 23 augustus, 1 juv. ex. Budel-Dorplein (div. waarnemers).
e
Dit is pas de 3 augustuswaarneming (alle juveniele vogels). Hoewel Roodhalsfuten in alle
maanden van het jaar zijn waargenomen zijn april en mei met bijna 40% van alle gevallen de
beste maanden. De soort blijft echter verrassend schaars de laatste jaren!
ZEEAREND Haliaeetus albicilla
ca. 20, 1, 4
4 gevallen:
11 maart, 1 onv. ex. over Welschap, Eindhoven (Frank Neijts, Roel Verbraak)
12 maart, 1 onv. ex. over de Landschotse Heide (Lex Peeters, Nico venema)
24 maart, 1 onv. ex. over de Landschotse Heide (Lex Peeters)
15 september, 1 onv. ex. over de Loozerheide (Frank Neijts, Henk Hendriks)
Het beste jaar ooit al was geen enkele geval te twitchen. De details van de maartwaarnemingen wezen erop dat het hier steeds verschillende vogels betrof. Zeearenden worden
in de Kempen het meest gezien van januari t/m maart en in september. Er zijn tot dusverre
géén waarnemingen bekend uit de maanden april t/m juli.
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*VALE GIER Gyps fulvus
1, 0, 1
1 geval:
19 juni, 1 ex. Westerhoven (Dirk Timmermans, gefotografeerd), CDNA: aanvaard
Omdat de waarnemer zo alert was een aantal foto’s te maken zal aanvaarding van dit
e
spectaculaire geval geen probleem zijn. Het betekende het 2 aanvaarde geval voor de Kempen
na de nòg ruigere waarneming van maar liefst 14 exx. over Leenderstrijp op 9 juli 2001!
*SLANGENAREND Circaetus gallicus
2, 1, 1
1 geval:
26 mei, 1 ex. Hugterheide, Maarheeze (gefotografeerd), CDNA: aanvaard
Het betrof hier een verzwakte vogel die door een paar jachtopzieners werd gevonden en
overgebracht naar het vogelasiel in Someren. De CDNA vermeldt abusievelijk 30 mei in haar
e
e
rapport. Dit is het 4 geval en het 3 achtereenvolgende jaar dat de soort in de Kempen is
waargenomen. De overige aanvaarde gevallen waren 29.05.04 1 ex. Strabrechtse Heide,
31.05.04 1 ex. Loozerheide en 28.06.05 1 ex. Strabrechtse Heide.
RUIGPOOTBUIZERD Buteo lagopus
30+, 4, 2
2 gevallen:
18 maart, 1 ex. Loozerheide (Rob & Ruud Bouwman, gefotografeerd).
15 november, 1 onv. ex. Strabrechtse Heide (Roel v.d. Heuvel, Jeu van Rijswijck).
Een gemiddeld jaar voor de soort, bijv. 2005 met 4 en 1999 met 5 gevallen waren beter. De
beste maanden voor de soort zijn oktober en, in mindere mate, januari en februari hoewel
langdurige overwinteringsgevallen niet bekend zijn! De vroegste najaarswaarneming is
13.09.69. Voorjaarsgevallen uit maart en april blijven schaars met als uiterste datum 11.04.99.
Er zijn géén waarnemingen uit de maanden mei t/m augustus.
*DWERGAREND Aquila pennata
2, 0, 1
2 gevallen:
3 mei, 1 ex. lichte fase over de Strabrechtse Heide (Jan Erik Kikkert, gefotografeerd), CDNA:
aanvaard
e
Alweer het 3 aanvaarde geval voor de Kempen! Eerdere gevallen waren 26.09.01 1 ex.
Oirschotse Heide en 01.05.04 1 ex. Loozerheide. Net als de vogel van de Strabrechtse Heide
waren dit vogels van de lichte fase.
ROODPOOTVALK Falco vespertinus
vele, 7, 5
5 gevallen:
3 mei, ad. w. over de Landschotse Heide (Lex Peeters).
5 mei, ad. w. over de Landschotse Heide (Lex Peeters).
e
5 mei, 2 kj. m. over Eindhoven (Frank Neijts).
10 & 11 mei, ad. w. Strabrechtse Heide (J.H. van Steenis e.a., gefotografeerd).
13 mei, ad. w. Loozerheide (Rob & Ruud Bouwman, gefotografeerd).
Een matig jaar, met name het ontbreken van waarnemingen uit de nazomer en begin herfst is
opvallend. Besloten is met ingang van 2006 de soort tòch te gaan beoordelen omdat de indruk
bestaat dat Roodpootvalken de laatste jaren beslist (veel?) schaarser zijn dan in de 80-er en
90-er jaren van de vorige eeuw. Bovendien (b)lijkt er soms verwisseling op te treden met andere
kleine valken wat bijv. bij de * aprilwaarneming niet uitgesloten is op basis van de beschrijving.
MORINELPLEVIER Charadrius morinellus 8, 5, 21
21 gevallen:
Waarnemingen uit:
•
april 2 (23.04, resp. 1 Strabrechtse [geluid opgenomen] en 1 Landschotse Heide)
•
mei 3 (03.05, resp. 1 Strabrechtse en 1 Loozerheide [gefotografeerd], 07.05 1
Strabrechtse Heide)
•
augustus 5 (07.08 1 Loozerheide, 20.08 1 Strabrechtse Heide, 24.08 1 Loozerheide,
27.08 1 Strabrechtse Heide, 29.08 1 Loozerheide)
•
september 10 (01.09 1 Strabrechtse Heide [geluid opgenomen], 06.09 1 Loozerheide,
08.09 2 exx. Loozerheide, 09.09 resp. 1 Loozerheide en 1 Landschotse Heide, 14.09 1
Loozerheide, 17.09 1 Loozerheide [geluid opgenomen], 21.09 1 Loozerheide, 23.09 2
Strabrechtse Heide)
•
oktober 1 (01.10 1 Landschotse Heide)
Alle waarnemingen zijn afkomstig van ervaren trektellers en omdat een aantal ervan ook is
gedocumenteerd met geluidsopnames en/of foto’s zijn zij zonder verder voorbehoud aanvaard.
Veruit de meeste gevallen betrof overvliegende vogels, slechts enkele waren kortere of langere
tijd ter plaatse zoals de vogel van de Loozerheide op 3 mei die de gehele dag aanwezig was.
Er waren nog géén april- en oktoberwaarnemingen en pas 1 meiwaarneming. Het geval van 23
e
september (Strabrechtse Heide) was tevens het 1 waarbij méér dan 1 vogel was betrokken.
Totaal zijn er nu 34 gevallen waaruit blijkt dat september (17 gevallen) en augustus (10) veruit
de beste maanden zijn om de soort te zien. In het voorjaar is dat mei (4 gevallen). De uiterste
data in het voorjaar zijn 23 april en 9 mei, in het najaar 7 augustus en 1 oktober.
Onnodig te zeggen dat dit het beste jaar voor de soort was: het aantal waarnemingen is immers
méér dan verdubbeld! Hoewel de toegenomen kennis van èn alertheid op de soort een
belangrijke rol hebben gespeeld zouden ook andere factoren van belang kunnen zijn. Ook op
andere telposten in (Zuid-) Nederland zijn dit jaar méér Morinelplevieren dan normaal gezien.
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*STEPPEKIEVIT Vanellus gregarius
3, 0, 1
1 geval:
15 september, 1 ad. winter Budel-Dorplein (Henk Hendriks e.v.a., gefotografeerd), CDNA:
aanvaard
e
e
Het betrof hier het 4 geval voor de Kempen en de 1 najaarswaarneming voor het gebied. De
soort is ernstig bedreigd en de totale wereldpopulatie bedraagt wellicht nog maar enkele 1000en vogels. Vorige gevallen waren: 20.05.78 1 ex. Dommelbeemden Veldhoven, 29.06 t/m
12.07.90 1 ex. Someren en 1 t/m 09.04.98 1 ex. Welschap, Eindhoven.
GESTREEPTE STRANDLOPER Calidris melanotos
1, 0, 1
1 geval:
8 augustus, 1 onv. ex. Budel-Dorplein (Rob Bouwman e.a., gefotografeerd).
e
Dit was het 2 geval voor de Kempen. Het vorige geval betrof een eveneens onvolwassen vogel
die van 20.09 t/m 05.10.03 op de Landschotse Heide verbleef.
IJSLANDSE GRUTTO Limosa limosa islandica
?, ?, ≥ 4
≥ 4 gevallen:
27 maart t/m 14 april, tenminste 14 exx. Landschotse Heide (Lex Peeters, gefotografeerd)
1 en 2 april, max. 2 exx. Budel-Dorplein (Rob Bouwman, Roel Verbraak)
25 april, 3 exx. Landschotse Heide (Lex Peeters, gefotografeerd)
4 mei, 1 ex. Landschotse Heide (Lex Peeters)
De status van IJslandse Grutto is onduidelijk. Het taxon lijkt, op basis van de bekende
gegevens, in de periode eind maart tot begin mei min of meer regelmatig in zeer klein tot klein
aantal (min. 6 tot max. 50 exx. op jaarbasis) te pleisteren op vooral de Landschotse Heide. In
de Kempen is dit ook de beste plaats voor grotere aantallen doortrekkende Grutto’s Limosa l.
limosa. Incidenteel worden elders vogels opgemerkt met kenmerken van islandica. De
determinatie is echter erg lastig wat vooral geldt voor (nog) niet uitgeruide vogels in maart en
april. Kennis van de verschillende ruistadia van Grutto’s Limosa limpsa ssp., de
structuurverschillen en/of fotomateriaal is daarom noodzakelijk om de determinatie van islandica
rond te krijgen.
De commissie zal zich in de nabije toekomst nog over dit probleem buigen. Vooralsnog wordt
deze ondersoort o.a. daarom in dit verslag opgenomen om waarnemers aan te moedigen
waarnemingen van (mogelijke) islandica in te sturen, liefst vergezeld van fotomateriaal.
ROSSE GRUTTO Limosa lapponica
≥13, 3, 2
2 gevallen:
3 t/m 8 mei 1 ex. Soerendonks Goor (René Weenink e.a., gefotografeerd).
29 oktober t/m 5 november 1 ex. Paardse Heide en Netersel e.o. (Lex Peeters, gefotografeerd).
e
Dit is het 2 achtereenvolgende jaar met waarnemingen na een vrijwel totale afwezigheid van 10
jaar (1995 t/m 2004). In deze periode werden slechts 2 gevallen bekend uit april 2002. In de
jaren ’80 van de vorige eeuw werd de Rosse Grutto echter vrijwel jaarlijks waargenomen. De
beste maand voor de soort is september (tenminste 7 gevallen waaronder een voor de Kempen
grote groep van 18 op 25.09.05 over de Strabrechtse Heide), gevolgd door april (tenminste 5).
Er was tot dusverre maar één geval uit mei en nog géén voor oktober en november!
Een aantal oudere, nog niet beoordeelde gevallen betreft voorjaarswaarnemingen uit het
westelijk deel van het gebied. Het is weinig waarschijnlijk dat daarbij rekening is gehouden met
het voorkomen van IJslandse Grutto Limosa limosa islandica.
POELRUITER Tringa stagnatilis ≥6, 0, 1
1 geval:
29 april t/m 2 mei, 1 ex. Strabrechtse Heide (Rob Bouwman e.v.a., gefotografeerd).
e
De soort blijkt (verrassend?) schaars in het gebied, bovenstaand geval is immers pas het 1 in
e
de 21 eeuw ondanks de zeer sterk toegenomen waarnemingsintensiteit. Het laatste geval
e
dateerde alweer van juni 1997! Buiten de 6 aanvaarde gevallen uit de 20 eeuw ( april 1, mei 1,
juni 3 en juli 1, uiterste data 25 april en 9 juli, alle tussen 1989 en 1997) zijn er nog enkele niet
beoordeelde waarnemingen.
GRAUWE FRANJEPOOT Phalaropus lobatus
≥7, 2, 1
1 geval:
18 september, 1 onv. ex. Budel-Dorplein (Ruud Bouwman e.a.).
e
Tenminste het 10 geval dat goed past in het waarnemingenpatroon met augustus (4 gevallen)
en september (4) als maanden waarin de soort het meest is vastgesteld. De uiterste data zijn 13
augustus en 18 september. Er zijn 2 voorjaarswaarnemingen (resp. 20 en 31 mei). Een
waarneming uit oktober is (nog) niet beoordeeld.
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KLEINE JAGER Stercorarius parasiticus
1, 2, 3
e
3 gevallen:
25 mei, 1 ex. 2 kj. Ringselven (Frank Neijts).
17 september, 1 onv. ex. over Loozerheide (Frank Neijts e.a., gefotografeerd).
10 oktober, 1 onv. ex. over Landschotse Heide (Lex Peeters).
e
e
e
Het 4 t/m 6 geval en het 3 achtereenvolgende jaar dat de soort wordt gezien na de eerste
waarneming in 2004. De vogel van het Ringselven betekende het eerste mei-geval en de enige
die (korte tijd) ter plaatse was. De september-waarnemingen zijn de eerste voor die maand. Er
zijn nu 6 gevallen: april 1, mei 1, september 2 en oktober 2.
KLEINSTE JAGER Stercorarius longicaudus
3, 0, 1
1 geval:
30 augustus, 1 onv. ex. Budel-Dorplein en Loozerheide (Paul van Sanden, Ruud Bouwman
e.a.).
De vogel werd ontdekt op de plas bij de Zinkfabriek te B-Dorplein en, stomtoevallig, vlak na zijn
vertrek door andere vogelaars opgepikt op de telpost Loozerheide!
e
Het betekende het 4 aanvaarde geval, alle uit de maand augustus en alle in juveniel kleed.
Vorige gevallen waren: 24 t/m 28.08.80 Goorven, 25.08.80 Welschap en 21 t/m 26.08.04
Ringselven.
≥1, 0, 1
DRIETEENMEEUW Rissa tridactyla
1 geval:
4 november, 1 ex. ad. winter over de Strabrechtse Heide (Jan Erik Kikkert, Jan Hein van
Steenis e.a., gefotografeerd).
e
Dit is tenminste het 2 geval. Het vorige aanvaarde geval betrof de vondst van een
raamslachtoffer bij het Maxima-Ziekenhuis in Veldhoven op 21 november 2004. Inmiddels zijn
een paar oude, nog niet beoordeelde gevallen ingetrokken door de waarnemers
GROTE MANTELMEEUW Larus marinus ≥ 10, 1, 1
1 geval:
10 december, 1 ex. ad. winter over de Loozerheide (Ruud Bouwman).
Deze ene waarneming bevestigt de constatering in het vorige verslag dat de soort zeldzaam lijkt
in de Kempen. Een beoordeling van oudere gevallen is o.a. daarom wenselijk. Dit maakt het
weer lastig een bepaald patroon vast te stellen
REUZENSTERN Hydroprogne caspia
6, 3, 2
2 gevallen:
28 & 29 juli, 3 ad. exx. Strabrechtse Heide (Jan Timmermans e.a., gefotografeerd).
6 augustus, 1 ad. ex. Budel Dorplein (Peter v. Rooij e.a.).
e
e
Resp. het 10 (de eerste juli-waarneming) en 11 geval. Er zijn nu waarnemingen uit: april (1),
juli (1), augustus (5), september (3) en oktober (1), overeenstemmend met het landelijk patroon.
WITWANGSTERN Chlidonias hybrida
ca. 25, 0, 2
2 gevallen:
5 mei, 1 ad. zomer ex. Strabrechtse Heide (Antonio Mendoza e.a.).
12 mei, 1 ad. zomer ex. Strabrechtse Heide (Rob Bouwman e.a.).
Er zijn nu ca. 27 gevallen (45 exx.). Mei is veruit de beste maand met ca. 60% van alle gevallen
en de Strabrechtse Heide en het Soerendonks Goor de beste plaatsen om de soort te zien. Het
optreden van deze stern is erg onregelmatig: er zijn jaren met 3 à 6 gevallen en dikwijls
meerdere exx. bijeen (1995, 1999 & 2000) maar ook blanco jaren zoals 2005. Desondanks
bestaat de indruk dat het aantal waarnemingen terugloopt gezien de sterke toename van de
waarnemingsintensiteit. De laatste waarneming was 12 augustus 2004, 1 ex. ad. zomer
Ringselven, tevens het enige najaarsgeval. In 1999 vond een (mislukt) broedgeval plaats op het
Soerendonks Goor.
NOORDSE STERN Sterna paradisaea
11, 9 (35 exx.), 7 (28 exx.)
7 gevallen:
14 april, resp. 5 en 9 exx. Ringselven (Frank Neijts, Rob Bouwman e.a.).
26 april, 10 exx. Ringselven (Rob Bouwman e.a.).
5 mei, 1 ex. over Strabrechtse Heide (Jan Erik Kikkert e.a.).
3 juni, 1 ex. Ringselven (Peter v. Rooij).
15 augustus, 1 ad. ex. Ringselven (Frank Neijts e.a.).
28 oktober, 1 onv. ex. Nuenen (Hans Vrolijk).
e
Er zijn nu 27 gevallen (met totaal 87 exx.!) sinds de 1 vogel in 1994 te Soerendonk, waarvan
19 (76 exx.) alleen al bij het Ringselven. Doortrek van half april tot half mei; de waarneming van
14 april is nu de vroegste voorjaarsdatum (was 16 april), die van 3 juni de laatste (was 21 mei).
Het aantal najaarsgevallen is nu 5 waarvan die van 15 augustus de vroegste (was 30
augustus), tevens de enige in dat jaargetijde van een adulte vogel, en die van 28 oktober veruit
e
de laatste (was 29 september). In de 21 eeuw is de soort beduidend talrijker (geworden) dan
de Visdief!
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Ringsnaveleend, Budel-Dorplein 09.08.06 (Rob Bouwman)

Grote Zee-eend, 27.11.06 Budel-Dorplein (Ruud Bouwman)

IJsduiker, 10.12.06 Ringselven (Rob Bouwman)

Vaal Stormvogeltje, 18.10.06 Loozerheide (René Weenink)

Zwarte Ibis, 18.08.06 Budel-Dorplein (René Weenink)

Vale Gier, 19.06.06 Westerhoven (Dirk Timmermans)
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Slangenarend, 30.05.06 asiel Someren (René Weenink)

Ruigpootbuizerd, 18.03.06 Loozerheide (Ruud Bouwman)

Dwergarend, 03.05.06 Strabr. Heide (Jan Erik Kikkert)

Roodpootvalk (w), 13.05.06 Loozerheide (Rob Bouwman)

Morinelplevier, 03.05.06 Loozerheide (Frank Neijts)

Steppekievit, 15.09.06 Budel-Dorplein (Frank Neijts)
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Gestreepte Strandloper, 08.08.06 B-Dorplein (Rob Bouwman) Rosse Grutto, 04.05.06 Soerendonks Goor (René Weenink)

IJslandse Grutto, 25.04.06 Landschotse Heide (Lex Peeters)

Poelruiter, 29.04.06 Strabrechtse Heide (Rob Bouwman)

Kleine Jager, 17.09.06 Loozerheide (Ruud Bouwman)

Reuzenstern, 29.07.06 Strabrechtse Heide (René Weenink)
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Velduil, 24.03.06 Loozerheide (Niels Gielissen)

Middelste Bonte Specht, 02.03.06 Eckart (Rob Bouwman)

Rouwkwikstaart, 11.03.06 Sterksel (Robert Kastelijn)

Orpheusspotvogel, 02.07.06 Patersgronden (J.H. v. Steenis)

Buidelmees, 22.08.06 Ringselven (René Weenink)

Grauwe Gors, 13.02.06 Oirschotse Heide (Rob Bouwman)
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VISDIEF Sterna hirundo
vele, 6, 6
6 gevallen:
28 april, 1 ex. over de Loozerheide (Ruud Bouwman).
3 mei, 1 ex. Budel-Dorplein (Jan Hein van Steenis e.a.).
5 mei, 3 exx. over de Strabrechtse Heide (Jan Erik Kikkert e.a.).
27 mei, 1 ex. Budel-Dorplein (Rob Bouwman e.a.).
23 juli, 1 ex. Budel-Dorplein (Roel v.d. Heuvel).
24 augustus, 1 juv. ex., Ringselven (Peter v. Rooij).
Momenteel is de soort zeldzamer dan de Noordse Stern en trekt in het voorjaar iets later door
dan deze, namelijk vooral in mei. Er zijn ook wat meer waarnemingen in juli en juli vergeleken
met Noordse Stern. Najaarswaarnemingen zijn schaars.
e
Tot halverwege de 20 eeuw was de Visdief nog broedvogel op een aantal heidevelden in de
Kempen. Vanaf ca. 1965 was dat nog uitsluitend op de Loozerheide waar het aantal broedparen
destijds ca. 15 bedroeg. In de jaren ‘70, ‘80 en ‘90 varieerde dit aantal tussen de 1 en de 5
waarna in 1998 het laatste broedgeval plaatsvond..
VELDUIL Asio flammeus
40+, 3, 3
3 gevallen:
12 maart, 1 ex. Loozerheide (Ruud Bouwman).
24 maart, 1 ex. Loozerheide (Niels Gielissen, gefotografeerd)
6, 10 & 13 mei, 1 ex. Loozerheide (Rob & Ruud Bouwman).
Mei en oktober zijn de beste maanden om de soort te zien; maart-waarnemingen zijn schaars.
De Velduil is tegenwoordig in de Kempen een vrij zeldzame gast met jaarlijks ternauwernood
een handjevol waarnemingen. Opmerkelijke influxen zijn in de Kempen (nog) niet bekend.
Vrijwel alle gevallen betreft enkelingen met één opmerkelijke uitzondering: 3 exx. bijeen op
13.10.02 op de Loozerheide.
e
In de jaren ‘60 en ‘70 van de 20 eeuw vonden in het westelijk deel van de Kempen
waarschijnlijk nog enige broedgevallen plaats.
BIJENETER Merops apiaster
≥5, 0, 2
2 gevallen:
3 juni, 1 ex. over de Strabrechtse Heide (Jan Erik Kikkert, geluid opgenomen).
9 september, 1 ex. over Steensel (Mart van den Broek).
e
e
e
Dit was resp. het 6 en 7 geval. Uit de 20 eeuw zijn nog enkele gevallen bekend die echter
nooit zijn ingediend bij de CDNA welke de soort t/m 1992 beoordeelde. Vorige aanvaarde
gevallen waren 06.08.72, 2 exx. Waalre, 20.06.82 1 ex. Heeze, 30.04.86 1 ex. De Utrecht,
01.07.90 1 ex. Bergeijk en 28.04.04 2 exx. Strabrechtse Heide.
Ondanks de sterk toegenomen waarnemingsintensiteit en de toename van de waarnemingen
elders in Nederland, blijft de soort, wellicht verrassend, erg zeldzaam in de Kempen. De
bekende gevallen zijn dan ook eerder toevalstreffers te noemen.
MIDDELSTE BONTE SPECHT Dendrocopus medius
1, 2, 8
9 gevallen:
v.a. 3 februari, 1 m. Budel (Wil Beeren e.a., gefotografeerd).
v.a. 26.02, 1 m. (later ook 1 w.), De Pan (Wil Beeren e.a., geluid opgenomen).
v.a. 26.02 , 1 m. Eckartse Bos, Eindhoven (Frank Neijts e.a., gefotografeerd).
v.a. 26.02, 1 m. Driebruggen, Valkenswaard (Roel Verbraak). Dezelfde vogel als die van
november 2005 en daarom niet als nieuw geval beschouwd!
11 & 12 maart, 1 m. De Utrecht (Rob Bouwman e.a.).
12 maart, 1 m. De Utrecht (Frank Neijts, Roel Verbraak, gefotografeerd).
12 maart, 1 m. De Utrecht (Frank Neijts, Roel Verbraak, gefotografeerd).
12 maart, 1 m. Kasteelbos, Heeze (Jan Erik Kikkert).
v.a. 17 december, 1 ex. Meelakkers (Robert Kastelijn, gefotografeerd).
e
e
Resp. het 4 t/m het 11 geval. Weliswaar loopt deze plotselinge en spectaculaire toename in de
pas met die in Limburg, Overijssel en Noord-België maar enig voorbehoud is op zijn plaats. Zo
is pas dit jaar intensief naar de soort gezocht, zij het door nog slechts een handjevol vogelaars,
en kan (nog) niet gesproken worden van een permanente vestiging. Zo zijn nog geen
broedgevallen geconstateerd (er werd zelfs maar één paartje vastgesteld), was nergens sprake
van een duidelijk territorium (al hadden alle gevallen behalve de Pan en mogelijk de
Mewelakkers betrekking op mannetjes) en kon op sommige plaatsen de vogel na de eerste
waarneming niet worden teruggevonden. In alle gevallen, m.u.v. de Meelakkers, werden de
vogels in bossen langs beken gevonden.

Commissie Vogels in de Kempen (VINK), rapport no. 2

12

Zeldzame vogels in de Kempen 2006

GROTE PIEPER Anthus richardi 22, 8, 8
8 gevallen:
23 september, 1 ex. over Loozerheide (Frank Neijts, Roel Verbraak, geluid opgenomen).
8 oktober, 1 ex. over Strabrechtse Heide (Jan Erik Kikkert e.a., geluid opgenomen).
9 oktober, 1 ex. over Loozerheide (Frank Neijts, Ruud Bouwman).
10 oktober, 1 ex. over Landschotse Heide (Lex Peeters).
11 oktober, 1 ex. over Landschotse Heide (Lex Peeters e.a.).
14 oktober, 1 ex. Loozerheide (Rob Bouwman).
19 oktober, 1 ex. over Loozerheide (Rob & Ruud Bouwman).
26 oktober, 1 ex. Landschotse Heide (Lex Peeters).
Een evenaring van het recordjaar 2005 maar wellicht is dit een normale afspiegeling van de
werkelijkheid. Immers zijn alle waarnemingen op 1 na afkomstig van goed bezette trektelposten
waar, in de Kempen althans…., meestal ervaren vogelaars bivakkeren die het geluid goed
kennen. De gevallen van dit jaar bevestigen het beeld dat de soort vooral doortrekt in de laatste
week van september en de eerste twee weken van oktober (ca. 60% van alle gevallen). De
uiterste data zijn 8 september en 7 november. Er is slechts één voorjaarsgeval: 2 mei 2004.
De commissie heeft besloten alle gevallen van de bewuste telposten, ook als de vogel
uitsluitend is gehoord, te aanvaarden. De gevallen waarbij het geluid is opgenomen
ondersteunen dit oordeel. Voor niet-roepende vogels blijven andere criteria gelden. De
commissie behoudt zich het recht voor deze opstelling in een later stadium eventueel te
wijzigen.
ROODKEELPIEPER Anthus cervinus
33, 4, 9
9 gevallen:
22 april, 1 ex. over Strabrechtse Heide (Jan Erik Kikkert e.a.).
3 mei, 1 ex. over Landschotse Heide (Lex Peeters).
21 mei, 2 exx. over Landschotse Heide (Lex Peeters).
16 september, 1 ex. over Strabrechtse Heide (Jan Erik Kikkert e.a., geluid opgenomen).
18 september, 1 ex. over Loozerheide (Frank Neijts, Ruud Bouwman).
18 september, 1 ex. over Strabrechtse Heide (Robert Kastelijn e.a.).
29 september, 1 ex. over Loozerheide (Henk Hendriks).
1 oktober, 1 ex. over Landschotse Heide (Lex Peeters ).
8 oktober, 1 ex. over Patersgronden (Tom Heijnen e.a.).
Een evenaring van het beste jaar ooit (2004). Dit lijkt tegenstrijdig met een geconstateerde
achteruitgang in Nederland en de Kempen (zie ook het VINK-verslag 2005) maar daar staat de
recente intensivering van de trektellingen tegenover.
Uit de bekende waarnemingen blijken mei (ca. 40% van alle gevallen) en oktober (ca. 30%)
veruit de beste maanden om deze soort te zien (horen…). De vroegste voorjaarsdatum is nu 22
april (was 23.04) en de laatste 21 mei (was 16.05 ). In het najaar zijn de uiterste data 12
september en 29 oktober. Voor criteria betreffende de beoordeling van gevallen zie Grote
Pieper.
ROUWKWIKSTAART Motacilla yarrellii
50+ (?), 2, 7
7 gevallen:
5 maart, 1 ad. m. over Loozerheide (Ruud Bouwman).
9 maart, 1 ad. m. over Landschotse Heide (Lex Peeters).
10 maart, 1 ad. m. over Landschotse Heide (Lex Peeters).
11 maart, 1 ad. w. Sterksel (Robert Kastelijn, gefotografeerd).
23 maart, 1 ad. m. over Loozerheide (Frank Neijts, Ruud Bouwman).
e
2 april, 1 ex. 1 z. wijfje Leende (Rob Bouwman, gefotografeerd).
e
28 mei, 1 ex. 1 zomer m. Budel (Ruud Bouwman, gefotografeerd).
Een goed jaar voor de soort met (eindelijk) een aantal goed gedocumenteerde gevallen en/of
adult zomerkleed mannetjes in de voor de soort kenmerkende trekperiode (vooral maart). Het
geval van 28 mei is uitzonderlijk qua datum maar middels foto’s goed gedocumenteerd!
Vooral de laatste jaren had het merendeel van de waarnemingen betrekking op zogenaamde
e
(1 zomer) ‘wijfjes’ en nauwelijks (nog) adulte mannetjes, bovendien dikwijls laat in het voorjaar.
Bestudering van foto’s van een aantal van deze vogels leerde dat zij eerder betrekking hadden
op donkere (adulte) mannetjes Witte Kwikstaart Motacilla alba en/of hybriden (?). Dat is de
reden dat de commissie tenminste een aantal van de oude gevallen indien mogelijk wil herzien
en gevallen van vogels in ‘wijfjeskleed’ zonder fotografisch bewijsmateriaal in principe niet
aanvaardt.
CETTI’S ZANGER Cettia cetti
≥13, 0, 1
1 geval:
10 augustus, 1 ex. Loozerheide (Wil Beeren).
De bekende waarnemingen in de Kempen suggereren dat tenminste het Ringselven/De Hoort
een bescheiden populatie herbergde tussen tenminste oktober 1968 (het eerste geval voor
Nederland!) en 1979 en wellicht elders (o.a. Valkenswaardse Visvijvers, Soerendonks Goor). In
de jaren ’80 ontbrak de soort vrijwel geheel als het gevolg van de strenge winter 1978/79 en die
halverwege het decennium. Pas weer aan het eind van de 80-er jaren werden enkele gevallen
bekend van het Beuven e.o.. Er waren géén waarnemingen in de jaren ’90 totdat in sept. 2001
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een vogel herhaaldelijk werd gezien bij het Ringselven, tevens de laatste aanvaarde
waarneming tot nu. Waarnemingen van dezelfde plaats in daaropvolgende jaren zijn echter
nooit ingediend bij de CDNA die de soort tot 1 januari 2004 beoordeelde. Merkwaardig is dat er
e
tot dusverre in de 21 eeuw geen enkele zingende vogel is gehoord in de Kempen!
ORPHEUSSPOTVOGEL Hippolais polyglotta
1, 1, 1
1 geval:
1 t/m 3 juli, 1 m. Patersgronden (Roel Verbraak e.a., gefotografeerd, geluid opgenomen).
2005:
6 juni, 1 m. Strabrechtse Heide (Rob Bouwman, gefotografeerd), CDNA: aanvaard
Het aantal aanvaarde gevallen komt hiermee op 3. Het eerste geval was ’n zingende vogel op
20 mei 2000 te Budel-Dorplein. Vanaf januari 2005 wordt deze soort niet meer beoordeeld door
de CDNA al is dat nog wèl gebeurd met de vogel van de Strabrechtse Heide.
Ondanks de aanwezigheid van voldoende geschikt habitat en een behoorlijk dicht
waarnemersnet blijft het sprokkelen met deze soort!
GROTE KAREKIET Acrocephalus arundinaceus
vele, 0, 2
2 gevallen:
22 augustus, 1 ex. Loozerheide (Wil Beeren, ringvangst).
2 september, 1 ex. Loozerheide (Wil Beeren, ringvangst).
e
Vermoedelijk zijn er in de 21 eeuw minder dan 10 gevallen, meest van zingende mannetjes die
gedurende enige tijd een territorium bezetten in mei/juni. Voor het laatst was dit het geval in
2003 bij de Bergeijkse Visvijvers. Overigens was er ook op 09.09.2000 een ringvangst op de
Loozerheide.
De soort was waarschijnlijk tot in de 70-er jaren nog broedvogel in zeer klein aantal.
BUIDELMEES Remiz pendulinus vele, 12, 8
8 gevallen:
21 april, 1 ex. Strabrechtse Heide (Jan Erik Kikkert e.a.).
19 augustus t/m 29 september, max. 4 onv. exx. Ringselven (Frank Neijts e.v.a.,
gefotografeerd).
1 & 2 september, 1 ex. Strabrechtse Heide (Jan Erik Kikkert e.a.).
9 oktober, 1 ex. Strabrechtse Heide (Jan Erik Kikkert e.a.).
11 oktober, 2 exx. Strabrechtse Heide (Jan Erik Kikkert e.a.).
16 oktober, 1 ex. Strabrechtse Heide (Jan Erik Kikkert e.a.).
21 oktober, 2 exx. Strabrechtse Heide (Jan Erik Kikkert e.a).
2 oktober, 2 exx. Strabrechtse Heide (Jan Erik Kikkert e.a.).
Opnieuw, cf. de landelijke trend, een wat minder jaar voor de soort en net als in 2005 zijn de
meeste waarnemingen afkomstig van trekkers over de telpost Strabrechtse Heide en ’t naburige
Beuven. Dat oktober nu de beste maand is voor de soort blijkt ook uit de doortrekgrafiek voor
2006 voor geheel Nederland op www.trektellen,nl . Mogelijk dat enige jaren geleden de
doortrekpiek wat vroeger in de herfst lag.
Voorjaarstrek vooral in april maar die is veel zwakker. Hoewel het geval bij het Ringselven,
gezien de tijd van het jaar, mogelijk betrekking had op een broedgeval in de omtrek, is dat
uiterst onzeker. Feitelijk is maar 1 zeker broedgeval bekend uit de Kempen (1997, Son &
Breugel) al waren er in de jaren ’90 aanwijzingen voor meerdere broedparen/-gevallen op
diverse plaatsen.
RAAF Corvus corax
≥ 10, 1, 1
1 geval:
28 maart & 8 april, 1 ex. Strabrechtse Heide (Rob Bouwman e.a.).
Hoewel een aantal oudere gevallen (nog) niet is beoordeeld, lijken Raven vooral op te duiken in
maart/april (ca. 8 gevallen) en in mindere mate in oktober (ca. 4 gevallen). Daarnaast is er één
goed gedocumenteerde waarneming uit mei.
De historie van de Raaf als broedvogel in Noord-Brabant (en de Kempen) is uitvoerig uit de
doeken gedaan in v. Erve (1967).
IJSGORS Calcarius lapponicus
vele, 20 (31 exx.), 15 (26 exx.)
15 gevallen:
Telpost Strabrechtse Heide 7 (13): maart 1, oktober 5 (max. 5 exx. 27.10), november 1 (12.11)
Telpost Loozerheide 4 (7): oktober 3 (max. 4 exx. op 08.10), november 1 (04.11)
Telpost Landschotse Heide 3 (4): oktober 3 (max. 2 exx. op 11.10)
Telpost Patersgronden 1 (1): oktober 1.
Landelijk gezien was 2006, vergeleken met 2005, een tamelijk slecht jaar voor de soort op de
diverse telposten al was dat in het oostelijk deel van ons land iets minder opvallend. Dit
negatieve beeld was in de Kempen het duidelijkst op de Loozerheide en Landschotse Heide.
Oktober is veruit de beste maand is om de soort te zien al is dat in het merendeel van de
gevallen ‘vluchtig’: pleisterende vogels zijn zeldzaam! De vroegste herfstdatum is 13.09.86, de
laatste 13.11.88. Voorjaarstrek vermoedelijk vooral in maart maar het aantal waarnemingen is
gering. Wel dateert uit die maand het grootste aantal ooit bijeen gezien: 5 exx. op 15.03.90.
Voor criteria betreffende de beoordeling van gevallen zie de opmerking bij Grote Pieper.
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SNEEUWGORS Plectrophenax nivalis
25+, 10, 1
1 geval:
2 november, 1 ex. over Landschotse Heide (Lex Peeters).
Een slecht jaar voor de soort hetgeen correspondeert met het landelijk beeld: in 2006 werden
véél minder Sneeuwgorzen geteld (70% minder!) op de telposten dan in 2005. In de oostelijke
helft van Nederland (en België) ontbrak de soort vrijwel geheel deze herfst!
ORTOLAAN Emberiza hortulana
vele, 22 (27 exx.), 13 (17 exx.)
13 gevallen:
Telpost Loozerheide 6 (9): 19.08 (2 exx.), 25.08 (3), 08.09 (1), 09.09 (1), 11.09 (1), 17.09 (1)
Telpost Landschotse Heide 3 (4): 31.08 (2 exx.), 01.09 (1 t.p.), 12.09 (1)
Telpost Strabrechtse Heide 3 (3): 03.05 (1 ex.), 09.09 (1), 10.09 (1)
Daarnaast: 7 mei, 1 ex. Oirschotse Heide
Een beduidend minder jaar dan 2005 wat correspondeert met het landelijk beeld. Hoewel het
beeld van de najaarstrek in de Kempen niet significant afwijkt van het landelijk patroon, is het
opvallend, althans dit jaar, dat alle meervoudige waarnemingen uit augustus stammen met een
maximum van 3 exx. bijeen op 25.08. De voorjaarstrek is erg zwak.
N.B. Tot het begin van de 80-er jaren van de vorige eeuw was de Ortolaan nog een zeer
schaarse broedvogel in de Kempen.
Evenals bijv. Morinelplevier (!), Grote Pieper, Roodkeelpieper en IJsgors is dit een typische
‘telpostsoort’ die vrijwel uitsluitend door ervaren waarnemers wordt gemeld (er was in 2006
maar één waarneming van een andere plaats!). Voor criteria betreffende de beoordeling van
gevallen zie daarom de opmerking bij Grote Pieper.
GRAUWE GORS Emberiza calandra
?, 1, 1
3 gevallen:
12 t/m 14 februari, 1 ex. Oirschotseheide (Antonio Mendoza e.a., gefotografeerd).
e
e
Pas het 3 geval in de 21 eeuw en het eerste twitchbare sinds vele jaren. Bovendien, voor
zover bekend, het eerste fotografisch gedocumenteerde geval in de Kempen.
De soort was in de jaren ’70 nog broedvogel op diverse plaatsen in de Kempen met een
concentratie rond Reusel. Sinds de jaren ‘80 zijn er vermoedelijk minder dan 10 gevallen
waarvan een aantal nog beoordeeld moet worden. De niet aanvaarde gevallen uit 2006 (zie
blz. 15) demonstreren dat dat niet overbodig is.
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SYSTEMATISCH OVERZICHT VAN (NOG) NIET AANVAARDE en/of (NOG) NIET
INGEDIENDE GEVALLEN
MIDDELSTE ZAAGBEK Mergus serrator ≥6, 1, 0 (1)
1 geval:
18 maart, 2 exx. over Landschotse Heide (Peter Keij), niet ingediend.
Er zijn tenminste 7 gevallen. Het laatste was 17 november 2005, 5 exx. Landschotse Heide
*GRIJZE WOUW Elanus caeruleus
0, 0, 0
1 geval:
8 januari, 1 ex. Kranenveld, Soerendonk (div. waarnemers), CDNA: niet aanvaard
Op dit moment is nog niet bekend waarom het geval werd afgewezen.
RUIGPOOTBUIZERD Buteo lagopus
(zie overzicht aanvaarde gevallen)
1 geval:
5 oktober, 1 ex. Dommelbeemden, Veldhoven (T. Heijnen), niet ingediend
*SCHREEUWAREND Aquila pomarina
0, 0, 0 (1)
1 geval:
9 april, 1 ad. ex. over de Loozerheide (Frank Neijts e.a.), CDNA: nog in roulatie
De vogel (potentiëel een nieuwe soort voor de Kempen) werd eerst in Noord-België
waargenomen waarna de waarnemers op de Loozerheide werden ingeseind die de vogel
inderdaad konden oppikken.
*DWERGAREND Aquila pennata
(zie overzicht aanvaarde gevallen)
1 geval:
12 augustus, 1 ex. donkere fase over Loozerheide (Niels van Houtem), CDNA: nog in roulatie
e
Mocht ook dit geval worden aanvaard dan betekent dit het 4 voor de Kempen.
1995:
3 juni, 1 ex. lichte fase Loozerheide, CDNA.: niet aanvaard
De CDNA is van mening dat onvoldoende details werden waargenomen.
ROODPOOTVALK Falco vespertinus
(zie overzicht aanvaarde gevallen)
e
1 geval:
15 april, 2 kj. m. over de Landschotse Heide, niet aanvaard
De beschrijving sluit andere kleine valken niet uit.
KWARTELKONING Crex crex
10+, 1, 0
1 geval:
23 april, 1 ex. Strabrechtse Heide, niet aanvaard
De vogel werd alleen gehoord (geluid niet opgenomen), bovendien was de waarnemingsplaats
(natte vegetatie rond een heideven) tamelijk onwaarschijnlijk voor een Kwartelkoning.
Vermoedelijk was sprake van verwarring met de roep van het mannetje Krakeend.
KLEINE JAGER Stercorarius parasiticus
(zie overzicht aanvaarde gevallen)
1 geval:
18 september, 1 onv. ex. over Landschotse Heide, niet aanvaard
Het geval werd afgewezen omdat Middelste Jager Stercorarius pomarinus niet kon worden
e
uitgesloten. Overigens was dit in nauwelijks 2 jaar al het 3 geval van een ‘ jager’ Stercorarius
spec. op deze plaats!
VELDUIL Asio flammeus
(zie overzicht aanvaardr gevallen)
1 geval:
7 juli, 1 ex. Strabrechtse Heide, niet aanvaard
Onvolledige beschrijving waardoor verwisseling met Ransuil niet is uitgesloten.
ROUWKWIKSTAART Motacilla yarrellii
(zie overzicht aanvaarde gevallen)
1 gevallen:
26 november, 1 w. Valkenswaard, niet aanvaard
De commissie stelt zich op het standpunt gevallen van vogels in wijfjeskleed zonder fotografisch
bewijsmateriaal niet te aanvaarden.
ORPHEUSSPOTVOGEL Hippolais polyglotta
(zie overzicht aanvaarde gevallen)
1998:
23 juli, 1 ex. Reusel (ringvangst, gefotografeerd), CDNA: niet aanvaard
Op dit moment is (nog) niet bekend waarom dit geval is afgewezen. Hiermee wordt de vogel
van 20 mei 2000 te Budel-Dorplein de eerste voor de Kempen.
GRAUWE GORS Emberiza calandra
(zie overzicht aanvaarde gevallen)
2 gevallen:
14 februari, 2 exx. Eersel, niet aanvaard
Beschrijving lijkt betrekking te hebben op Rietgors Emberiza schoeniclus, in elk geval (o.a. op
basis van het beschreven formaat) níet op Grauwe Gors.
9 december, 1 ex. Hapert (gefotografeerd), niet aanvaard
De foto’s laten wijfje Huismus Passer domesticus zien.
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