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STELTLOPERS AAN DE BOVENLUüP VAN DE • POPrELSCHE LEÏ1 .

De bovenloop van de Poppelsrhe Le ij wordt tussen de landgoede
ren 'De Kievit' (gem. Baarle-Nassau, Nederland) en 'De Sehrieken' 
(gemeente Poppel, België) gevormd door een drietal waterloopjes, 
n.1. de Rethsehe Loop, de Ossevenneloop en een watertje, waarvan 
ons geen naam bekend is. Deze beekjes hebben zich hier en daar 
tamelijk diep ingesneden, waardoor op die plaatsen een aantrekke
lijk glooiiend landschap is ontstaan. In de laagste delen van dit 
gebied heeft zich een opmerkelijk rijke steltloperpopulatie geves
tigd .
Op 26 juli 1977 brachtten J. Swaans en L. Iiilgers een bezoek aan 
dit gebied. Afgezien van het feit, dat één bezoek aan een bepaald 
terrein onvoldoende is om een betrouwbaar beeld van de broedvogel- 
bevolking te krijgen, was deze datum eigenlijk ook te laat in het 
seizoen. Waars chijnl ijk tengevolge van het slechte weer, waardoor 
vroege legsels verloren kunnen zijn gegaan, werden in het terrein 
toch nog paren met nog niet vliegvlugge jongen waargenomen.
Genoteerd werden: alarmerende vogels/paren en vogels/paren met 
nog niet vliegvlugge jongen. Het gebied waarin werd geteld werd 
in het noorden begrensd door de weg Veldbraak - De Sehrieken, in 
het zuiden door de belgische grens en in het westen bij benadering 
door het zandpad dat van het gehucht Veldbraak leidt naar de bel
gische grens. De oppervlakte bedraagt naar schatting 100 ha. 
Opgemerkt dient te worden, dat ook op belgisch grondgebied Wulpen 
Grutto's werden waargenomen; deze zijn in onderstaande tabel niet 
meege t eld.

Re s uitaten:
Wulp 
Grutto 
Scholekster 
Ki evi t

1 5 paren.
8 paren.
2 paren, 
(niet geteld; naar schatting 1 5 - 20 paren)

Uiteraard dienen deze gegevens met de nodige terughoudendheid 
gehanteerd te worden. Gezien het schaarse voorkomen van met name 
de Wulp, zeker op kultuurgronden, is deze populatie een nader on
derzoek in een komend broedseizoen zeker waard.
In het beschreven gebied werden op 2b juli bovendien nog de vol
gende soorten waargenomen:
Pinginus, Koolmees, Geelgors, Vink, Matkop (met pas uitgevlogen jon
gen), Ekster, Torenvalk, Koekoek, Veldleeuwerik, Tortelduif, Witte 
Kwikstaart (met jongen), Merel, Winterkoning, Patrijs, Houtduif ( broe 
dend), Grote Bonte Specht, Grasmus, Kneu (met jongen), Bosrietzanger


