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in de regel sleohbs eenmaal gebmikt en derihalve meestail ieder jaar 'een nienw
bouwt, lis :bet a pri'Ol1i Him te verwaahten dat deze raofvogel Imnstnesten za:l
aannemen. Dat O'ok hierenige marripulaties met betl1ekking tot de nestplaats
mogelijk zijn, bewijs:t Ihet volgendeexperiment.

In 'een reeds jaren door Sperwel1s bewoond gebiied werd beginapl'il 1974
vastgesteld, drut 'een niemv nest Ilaag hoven 'een druk belopen pad wel1d ge
bo'Uwd. Op 15 apdl werd dit nest door ons nit de boom v'erwijderd. Omeen
ll!ieuw bO'\]wsel op dezel1£de plawts onmogelijk te ma:ken werden de takken
waarop :bet gesteund had afgebraken. Op 40 m a!fstand, maar elVeneens vkukbij
de door prooirestenen uitlwerpselen gemar]{leerde roestplaats van de Sperwers,
werd Iret nest vervolgens op 6 ill ihoogte ineen vanaf de mestplaats goed te
bereiken boom geplaatst Roewel de omvang van het hOIst tijdens deze ope
mtie bijna WaJS gehalveerd, hleek op 27 apfiil dat het nest was afgebouwd
en de eersteeieren reeds waren gel1egd. Er vlogen 4 jonge Sperwers nit.

SUMMARY

In some breeding areas of the Goshawk Accipiter gentilis the only available nest,
situated close to a frequently used forest track, was rendered unusable. Subsequently
an artificial nest was presented, which was accepted by the hawks. An eyrie of the
Sparrowhawk Accipiter nisus, also situated ¥ery conspicuously, was succesfully trans
planted shortly before egg-laying.

Arlres: Zoologisoh Ilaboratorium afd. dieroecologiie, Toemooivdd, Nijmegen.

WAARNEMING VAN SllEPPENKIEVIT CHETTUSIA GREGARIA

~PALLAS) BIJ RET NATUURRESERViAAT "DE GROOTE PEEL"
OSPEL (L)

Observation of a Sociable Plover near Ospel

M. H. VAN DEURSEN

Op za,tel'dag 11 mer 1974te omstreeks 8.15 uur kwam de heer L. Ver
stappen uit Meijd mij mededelen, dat ereen plev<ieraobtiige vogel (een volgens
hem witte Kievli>t) opeen weiland langs de Moostdijkzat. Ret aangewezen
gebied is gellegen en grenzend aan de z.w. zijde van het Natuurl'eservaat "De
Groote Peel", en gelegen onder de gemeente Nederweert.

Het is een open gebied hO'ofidzakel1ijkhestaande ui>t bouw- ,en wei:landen,
ruUeen langs de wegen 'staanca 15 ,jaI1igeei']{len 'en andere bomen, en ter plaat
sen bl'oeden J(,ieviten, Grutto's, Wulpen, Soholekster en andere 'Vogels.

Nadat wij (L. Verstappen, M. Verstappenen de au~eur, ons naar bo~en

genoemde plaats hadden begeven, zagen wij vanuit de auto een grate witte
01ichte) pleviel'aohvige vogel met een duidelijkzwarte kruin 'eneen zwarte
oogstreep, zijn buik was duidelijk don']{ler bruin Cal deze kenmerken werden
duidelijk gezien door een kijker 12 X 50).

In het vogelboek "J(,ist" We druk, op plaat 66, bij de zeldzaamiheden,
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Fig. 1. Steppenkievit. Deze foto werd genomen door de eerste waarnemer L. Verstap
pen.
Sociable Plover. Photograph, L. Verstappen.

zagen wij duidelijk dat wij met een SreppenkJievit te maken hadden. Op zon
dag 12 mei werd de vogel nog gezien door L. Versrappen uit Meijd in de
zelfde omgeving. Op maandag 13 mei om 11 uur zag de heel' Overstegen nit
Son de Steppenkievit nog gemime tijd 'langs de Moostdijk op een akker, en
tegen de avond zaglk de vogel op een akker gelegen langs de Moostdijk op
ca 200 meter van mijn buis.

De heren J. de Haan ,en P. Spreuwell'berg urt Weert,en L. v. d. Homberg
urt Venlo zagen deze vogel nog gemime tijd op zaterdag 11 mei, in de zelfde
omgev1rng.

Gedragingen: De vogel iliiep meestal haastigeen 10- tot IS-tal pasjes en
b~eef dan even stil staan. Soms ging hij naast een ~ ~ievlitZJitten. Wanneer
een ~ieV'rt cJ' op hem stootte, v1loog hij ca. 100 tot 150 meter weg. Hij was
gewoonlijk te zien op een kaal weiland en opeen pas ingezaaide akiker. Ook
werd vaakeen zacht geluid gehoord zoals: gmt, gmt, of gret, gret. De vogel
was in het algemeen rrret schuwer dan een Kievit en liet zich in het begin be
naderen tot op ca. 50 a 100 meter. De foto wel1d genomen vanuit een perso
nenauto op ca. 50 meter afstand, door de eerste waarnemer L. Verstappen.

Volgell's de AVlifauna's van Brabant en Limburg (Hens) en het Inventari
satre Rapport 'over VIOgels van "De Groote Peel", werd de 'ooort nog uiet
eerder in Zuid-Nederland waargenomen.

Vo[gens de Avifauna van Nedel.'1and 1970 bIz. 33 zijn twee gevallen van
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een waarneming van de Steppenkie:vit bekend, een vondsten een waarneming
resp. 21 april 1925 (Beers, v. Oor:t 197) ,en 8 oiktober-16 november 1961 Op
meer N.H (Vogeljaar 9: 275, l.;imosa 36: 21).

Vermeldenswaard is dat in sommige vogelboeken de afbee1dingen van de
S1Jeppenroievit veel 'te donker en t:e bruin worden weergegeven.

Voorlmmen: Dwarulgast (3 X; 11925 en 1961 en 1974). Vogel van Europees
Rusland en Azie, Dwaa:lgastin Z. Europa W. tot Spanje, Gr. Bnittannie,
lerland, BeLgie, Denemarkenen Eiruland.

C.N.A.: bevestigde waarneming.
Adres: Moostdijk 8, Ospel.

WAARNEMING VAN EEN TEREK RUITER TRINGA TEREK IN

RET BALGZAND

Observation of a Terek Sandpiper Tringa terek in Balgzand

M. FRANSSEN en G. HOORNSMAN

Op 26 april 1973 namen wij in het Bailgzand 'een Ter·ek Ruiter waar, waar
van de bijzonderhedenHieJionder vnlgen.

Onmiskenbaar opgewi!p1Je snaveil, die dadelijkin het oog v~eil. De !clem was
donkeren tekende zich dll'idelijk af tegen de Lich1Jere achtel'gifOnd. Pootjes
meer or3J11'je-adhtig dan vleeS!cleuI1ig (zJOals in de determiineer:boekjes staat).
OpvaHend grijze stuit met donkere dwars'banden en bminaohtige staart. Op
vaMende zwarte stl'epen, die· ails het ware naarelkaar toe Lopen. Aan de filan·
ken wi1Jacht1g of gebroken wit. De alfbeelding lin "Blse:vier:s Grote Vogellboek"
pag. 121 zomeJikleed komt het meestna:bij onze waarneming. Rij fourageerde
op het schor in een slenkje, vloog wegin NO-richt!ing; duidelijk zagen wij
toen, dat hij aan de borstzijde 'lichtelijk gestreept was.

C.N.A.: be:vestigde waa:rneming;dit is het 4e geval.
.4dr·es: Lupinestraat 16, Den Helder.

TWEE BROBDGEVALLEN VAN DE DRAAIRALS IN MEIJBNDEL

Two breeding cases of the Wryneck in Meijendel

R. WANDERS

Op 8 mei 1974 werden voor het eerst drt jaar twee roepende Draaihalzen
door ons gehoord. Het !Ieekmer niet te gaan om een serieuZie paging een terri
tol1ium af te bakenen, maar meer om exemplaren die bier tijdelijik verble:ven
tijdens hun trek naar het broedgebied. Toen de heel' A. Troost echter in de
laatste week 'Van mei een nest van de Draaihruls vond in de huum waar wij
een van ibeide dreren voor het laa:l!st hadden gehoord, bieek dat dit roepen
wei degelijkeen ,£un'kuie had gehad. Dit eerste nest za:t op onge:veer d11ie meter
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