
-12-

WNÏTERTE],I tNG VÀN STOOIVOGELS E{
Janaaxí 1)82

Atl van Poppel

EI'IKEIE ANDEBX SOORTENt

Inleiding
In januari 1)82 vond. er in d.e provj-ncie Noord.-Srabant een nogal
groots opgezette telling plaats van een rrij groot aantal vogel-
soorten, waarbij d.e stootvogel eigenlijk het belangrijkste onder-
deel vormden. Nad.at in febrr:ari 1979 de Landelijke Werkgroep Stoot-
vogeltellingen een eerste (proef)tetting organiieerd.e, . órganiseer-
d.en vanaf d.e winter 179/rB0 ook d.e Werkgroep voor Yogel- en Natuur-
bescherming Mid.d.en Brabant alsmed.e vogelwerkgroep d.e Kempen, bei-d.e
gestj.nuleerd d.oor de Land.elijke stootvogeltellingen, een soortge-
lijke te11ing. we1 werd het aantal telsoorten uitgebreid. net een
aantal and.ere opvallend.e vogelsoorten. De omvang van d.e telling
(variërend. van 1-) maat per winter) uleef echter beperkt van opzet.
Door het sind.s november 1979 opgerichtie Sa^menwerkingsverband van
Oostbrabantse Vogelwerkgroepen werd. echter besloten om d.e januari-
telling voor 1)82 grootser aan te paIIen. aangezien er toen zeven
vogelwerkgroepen (n1. YWG De Kempenr.Deurnel ud.en, rvN vaLkenswaard-,
De Peel, Ien Sosch en MÍdd.en-Srabant) lij het Samenwerkingsverband
waren aangesloten kon er eeïl aanzJ-enJ-ijk gebied. word.en geteld.. Eoe-
wel het Sa^nenwerkingsverband. zich op d.e eerste plaats richt op i'lid.-
d"en- en oost Srabant, werd. toch getracht om ook in west-Brabant
enige med.ewerking te krijgen. Door d.e med.ewerking van d.e west-Bra-
bantse Vogelwerkgroep en d.e v.lí.G. Etten-Leur is d.it voor erÈele ge-
bieden in West-Brabant ook inderd.aad gelukt; bovendien heb ikzel-f ,verspreid. over d.e gehele províncie, nog ruim 55.000 hectare voor
nijn rekening kunnen nemen.
A1 met al werd. er in d.e provincj-e Noopd--Brabant in d.e raaand januari
1)82 citca 160.000 hectaia (= 16OO tm2) geteld_. Dit betrof voorna-inelijk argrarisch gebied.. Met uÍtzond.ering van d.e watervogeltellin-
gen vond.en d.ergelijke groots opgezette teltingen van vogels buiten
het broed.seizoen in d.eze provincie nog niet eerd.er plaats.

apzet van de tel]ine
De bed-oeling was d.at er per vogelwerkgroep een aantal telgebied.en
werd- samengesteld.. Voor het samenstellen van d.eze telgebj-ed"en waren
enkele zéér algemene richtlijnen opgestled. En-keLe hiórvan waren
d-at een telgebied. bij voorkeur uit argrarisch gebied. moest bestaan.Dit ornd.at juist dit biotooptype het meest bed.róigd is, hier nauwe-Iijics ornithologische g:egevens zj.jn verzameld en dergàlijke te]_iingen praktisch gezien rrrijwel uitsluitend. in oper, Íu,rrdÀchapstypen
uitgevoerd. kunnen word.en. ïn bosgebied.en of and.erzins gesloten bio-
:ocptypen zijn dergelijks tellingen nauwelijks uit te voeren. De

"'oorkeursgrootte voor de samen te stellen telgebied.en bed.roeg l.OOO- 1.lOO ha. Bovendien moest het telgebied een min of meer landschap-
-rerijke eentreid. vormen. Doord.at de samenstelling van telgebied.enper VldG plaatsvond waren er nogal grote versehiÍIen in gànid.6e1d.egrootte van telgebied.en. zo was de genidd"el_d.e grootte lí; ti;v. v}/cDe Kenpen ca. 400 ha. per telgebied.. ïn de meeste gevaIlén werd.en-eerdere aaneengsloten telgebieden op één d.ag geteÍd, terwijl deze3a. 1 100 ha.
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bed.roeg bij V.Ïí.G. Mid.d.en-3rabant. Men vras vrij in het kiezen van
het vervoermid.d.el, evenals in d.e te volgen route; d.e gevolgd.e route
moest echter wel op een kaart van het telgebied. word.en ingetekend..
Ook d.e waargenomen stootvogels -aoesten op d.eze kaart word-en inge-
tekend.
Sehal-ve d.e stootvogels was het d.e bed.oeling d.at ook d.e hierond.er
genoemd.e soorten werd.en geteld., te weten: Blauwe Reiger, Rietgans,
Patrijs, Kievit, Wulp, Zilvermeeuw, Stormmeeuw, Holend.uif, Zwayte
Ifuaai, Sonte I{taaí, Roek en Ekster. samen roet d.e stootvogers be-
hoord.en zij tot d.e groep van rrverplj.chtert telsoorten. De overige
10 tersoorten (wirae Eend., waterhoen, Kapmeeuw, Houtd.uif , Turkse
[ortel, Ve]d.1eeuwerik, Kramsvogel, Koperwiek, Spreeuw en Kauw)
waren facultatief; het al d.an niet tellen van een of roeerdere
soorten van d.eze groep werd. overgelaten aan d.e d.esbetreffend.e
waarnemer(s). De meeste waarneners hebben echter ook aan deze soor-
ten enige aand.acht geschonken.
Tijdens deze jariuaritelling is naar nijn mening overduiderijk ge-
bleken hce zinvol e:r plezi-erig het kan zijn om ook eens een aantal
mind.er zerdzame oí (',.ri j ) algeroene soorten te tellen , zeker ornd.at
we van verspreioing en d.ichthed.en van een aantal gewone soorten nogbij zond.er r+einig weiet:.
Tellingen aIs d.eze zulien h;er ongetwijfeld. verandering ín gaan
brengen. Ars ielperiod.e :/-oor d.eze telling go1d. d.e geheie rnaand. ja-
nuari, met als :,'oorkerrs:eriode 9-1'l januari. vele gebied.en werd.en
evenwel- buiten deze voc:{e'*:speriod.e gete]d.. Hoewel- er in een
maand. tijd- zeker wer e-olr z,-itz1 verplaatsingen zu1len optred.en waar-
d.oor eventueel d.ubbelie-,.ngen i:u:'rr1en ontstaan, za| dit waatschijn-lijk bij d.e rneeste soo:te:: ::o5ai neevallen. Tegenover d.ubbeltellin-
gen a1s gevolg van veroia3:sr:igen staan bovend.j-en trd.ubbele missersttdie elkaar waarschijnrij< =eoelij< in eveni+icht houd.en.
Ook is bekend. dat veel (s ,oci r;cgeis, zeker in d,e maand" januari,
nogal stand"vastig zijn. Wei zuil-er verplaatsingen meelr optred.en bijsterke weersverand.ering.

Geteld Eebied.

-

Globaal kan het geterd.e gebieo aJ-s voigt word,en weergegeven: rrrij-wel d.e gehele Kempen, grote d.elen van lfi.d.d.en-Brabant, het ontgorrnen
en in kultuur gebrachtte peel-gebred., Biesbos, Noord.- en oostwàard.,gebied rond. uden, schaijk, Iiisielrode en zeeLand, enkele gebieden
in het Maasd,al- (tsoxrneer, yierlingsbeek, Beers, Megen, HeuÀd.en,vlijmen, Den Bosch), Haagse-, Ettense- er Hoevensà Bàemd"en, en en-kele grootschalige akkerbouwgebied.en i.n Noord.west Brabant. fn Noord.-west Brabant werd een d.ee1 r,'an d.e gegevens verzaneld. tijd.ens de wa_tervogeltel1ing d.ie hier onstreeks-nàrr ;anuari plaatsvónd. rn het
kad.er van d.eze watervogeltelling was d.e aand.acht dan ook niet spe-
ciaa]- op stootvogers gericht. Aan d.e aan d.eze tel_ling toegevoegd.e
soorten werd. j.n d-ot verband. geen enkele aand.acht besteed-. op tij-
gevoegd kaartje zijn d.e gebieden globaal ingetekend".

Weersoms tand.iehed.en

Een gelukkige omstandigheid bij d.eze telling was het goede weer
|ijd.ens een groot d.ee1 van d.e maand. januari. De konbinatie goed.(te])weer - veel én enthousiaste waarnemers heeft d.an ook tàt ge-volg gehad- d"at er een grote oppervlakte geteld. kon word.en.
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De eerste week van januari was lnet zacht weer met weinig neerslag.
Vanaf 6 iarruari daald.e d.e tenperatuur met op e/9 ianuari rrij veel
sneeuwval. Hierna verdvieen d.e bewolking waard.oor de zon zich kon
laten zien met a1s gevolg d.at d-eze sneeuw na enkele d,agen weer
verd.wenen vÍas. [ussen 10 en 21 januari was het d.agelijks bijzonder
goed. telweerr onbewolkt, weinig wind. uit richtingen tussen noord.-
oost en zuid.oost en temperaturen enige grad.en onder het vriespunt
overd.ag en natj.ge vorst in d.e nacht. De laatste decad.e van januari
gaf weer meer bewolking roet zuid,elijke of zuidwestelijke winden,
hogere ternperaturen met in de laatste week ook weer enj.ge neerslag.
Op het eind van de telperiod-e werd.en er d.an ook mind.er gebied.en ge-
teld.. Deze mooie weersonstand.ighed.en hebben in belangrijke mate
bijged.ragen aan de betrouwbaarheid. van d-eze teLling, ond.at bij
slechte lÍeersomstand.igheden veel meer vogels word.en genist ond.at zij
zich d.an gaan schuil houd-en in bosjes, bosrand.en, ruige hoekjes of
op c1e grond..

Re sul- ta._ten

ZoaLs hier en d.aar a1 is d.oorgeschemerd. is d.e telling een groot suc-
ces geword.en. liiet a1leen werd. er een grote oppervlakte geteId., naaÍ
waren d.e geterd.e aan;ail-en van d.ien aard. d.at waatschijnlijk geen
van d-e waaxneTiers zur ,.e lc6e aantallen had. verwacht. Yan enkel
soorten werd bovend.j-en noa eens pijnlijk d.uidelijk hoe klein de aan-
tallen eigen-tijk z:;:-.
Van d.e meeste soorten e3i::e: werd.en onverwacht hoge aantallefl ?,àïr-
getroffen. Hierbij :aoerel. re we-L zeer goed. bed"enken d.at ongeveer
een vierd.e d.eel van d.e p:o.;i::cie xerd. geteld. en een d.ergelijke tel-
ling nog niet eerd.er in 3raba-r:r liaatsvond-.
Deze onverwachte hoge aan'i;aIie:: :a::ifesteerd.en zich zowel bij een
aantal stootvogels a1s bij ie neesre and.ere vogelsoorten. Hierond.er
word.en a1le soorten afzond.eriijk resproken, waarbij tevens bijzon-
d.erhed.en over verspreid.ing en d.icn;hed.en word"en vermeld..
Deze berekend.e d-ichtheid.scijfers zrjn alre naar bened.en afgerond..
Bovend.j.en hebben zij uitsluitend. betrekking op die gebieden d.ie
werd.en gete1d.. Gebied.en d.ie niet werd.en geteId., zoals bJ-jvoorbeeld.
bebouwd.e kommen, grote boskonplxen en een d.eel van het kultuurland-,
zijn d.us bij deze d.ichtheidsberekeningen buiten beschouwing ge-
bLe''ren.
De opgegeven d.ichtheidscijfers voor de provincie geven de gemiddel-
d.e dichtheid vÍeer van alre in Noord.-Brabant getelde gebied"en. Dit
ge1d.t eveneens voor d.e opgegeven regionale d.ichthei.d.scljfers. Hier-
bij zijn ook waarnemingen buiten een teld.ag buiten beschouwing ge-
Laten.
Tot slot moet worden opgemerkt d"at d-e aantal-len d.ie in een eerd.er
verschenen voorlopig verslagje voor een aantal soorten niet hel-e-
naal juist zi.jn. Omd.at bij het samenstel-len van d.j-t voorlopige
verslagje nog niet alle basisgegevens binnen waren, werd.en vooï
sommige soorten te lage aantalLen opgegeven. voor and.ere soorten
d-aarentegelr waren d.e opgegeven aantaLlen te hoog ond.at pas bijhet ontvangen van d.e laatste gegelrorls is gebleken d.at enkere ge-
bied.en zijn dubbelgeteld. rn d.Ít verslag zijn de aantallen dan
ook gecomigeerd.. 3rj d.e Holend"uif trad. bovend.ien nog een type-fout op waardoor het opgegeven aar.tal maar riefst l.óoo te àoog
1ag.
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Blizer.d
Naar verwacht mag word-en j.s d.it een van d.e stootvogelsoorten d-ie
het meest volled.ig geteld. kan word.en omd.at d-e trefkans, in verge-
lijking met veef and.ere soorten, nogal groot j-s. Er werd-en maaï
liefst 1.084 ex. geteld. xen lage dichtheid werd" vastgesteld in
het Land. van Alten,a (ca. 12.5oo ha ): hier werd. een dichtheid.
gehaald vam 0 r2OB/100 ha.
De hoogste dichtheid. werd. vastgesteld. in No-Brabant, waay een
dichtheid. werd gehaald van 1 t1j1. ïn kreinere gebieàen kan de
dichtheid nog veel verd"er oplopen, zoars bijvoórbeeld 1 1 exx. op
500 ha in d,e Mortet-en ( Zre/l.OO ha, )r 9 exx. op !00 ha. plaatse-
lijk in het land van Altena ( 1 .B/1OO ha ), 9 èxx. op !O ha
Maasheggen-restant Enpe1, )z exx. op 1.100 ha. van het Maasheggen
gebied tussen Bosmeer en vierr;ingsbeek. ( 2rg/1oo ha, ) en B exx.
op 2JO lna. rond Bergeyk ( lrZ/lOó tra. ).
De dichtheid in Midden-Brabant, peel en west-Brabant ( ten westen
van 0osterhout) bed.roeg resp. or590-0r7BO-0 ,6)) en or)zl/laO ha.
Min of meer veïrassend. was d"e relatief hoge d.ichthe-id. van ou717in d.e grootschalige akkerbouwpold.ers van rdest-Brabant.
De genid,delde dichtheid. over d.e gehele provincie bedroeg ca, a16B1/
100 ha.

.B.uigpootbuizerd,

De Ruigpootbuizerd. is in onze provincie altijd. al een schaarsegast geweest. Wel is de soort in sommige (invas:.e) jaren iets ta1_rijker. Er werd.en in d.e maand. januari 6 exx. waargenomen. en welop de strabreehtse Heid-e, De peer (0ostappen), oaltiapeeí, Moerdijk,Land van Altena en Polder Ruigenhilte Wj.llemsiad. Dit-betekent eendichtheid. van 0, OO5/1OO ha.

Sperwer

Door d.e levenswijze "gal d.e sperwer zijn goed.e telringen voor watde sperwer betreft waarschijnlijk nauweliSks mogelijk. schattingenvan het aantal sperwers d.at bij d.it soort telliigen word.t gemistlopen uiteen van 2J-lJy'o.
Absolute aantall-en zijn d.an ook moeitijk te verkrijgen.
warrneer er een reeks van jaren word.t gótera zi;n eàtrter ook re-l-atieve aantall-en zeer goed. bruikbaar, ond.at zij iets kqrrnen zeggenover in ied.er geval- het aantalsverloop val1 jaar tot jaar en vangebied. tot gebi.ed.
fijd-ens d"e januariterling van 1)BZ werd.en er 111 ex. geteld. Ditbetekent over de gehele provincie gemeten een dichtheid 

"" oróis/100 ha.
uitschieters hierbij waren No-Brabant met een dichtheid. van o ,1s_/100 ha. en het Biesbos/Oostwaard gebied uet een dichtheid, van O,OO!alsmede het uiterste westen van Brabant , waar_ een d.ichtheic -,,an
or01J werd vastgesteld. De d.ichtheid in Midden-Braba.nt (óloeo)--0"-droeg nauwelljks neer dan de helft van die van ae K;*pà;' 1ó-rill\.rn hoeverre_ d.ot word.t veroorzaakt d.oor d-e manier van terren is(nog/ n1et bekend.

Tl^--i t-lf d, v It!

Van d.e 1) waatgenomen exx. werd.en
Brabant bereikte d.e Havik d.an ook
(ofwel 0 r157 /100 ha. rond Ud.en).--

er 12 rond. Ud_en gezien. In No-
een dichtheid van O,OB1/100 ha.
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In d.e Kempen en de Peel werden resp. 6 en 't ex. waargenomen. Deze
aantaLlen vormen een goede j-nd.ikatj-e voor d.e aantallen broedvogels.
Yan Mid.d-en-Srabant is bekend. d.at d.e aantal-l-en d-oor het stropen van
nestjongen en het schieten of vergiftigen van ad.ulten kunstmatig
laag word.t gehoud.en, waard.oor herstel van d.e havikenpopulatie hier,
in tegenstelling tot d.e landelijke situatie slechts zéér Langza4Ín
plaatsvÍnd.. Uit imijwel alle Brabantse broed.gebied.en komen jaa,r-
lijks berichten over vervolgi-ng d.oor d.e mens. De genid.d.elde d.icht-
heid voor Noord-Brabant bedroeg ArO11/100 ha.

Rod-e Wouw

Van d.e Rod.e Wouw werd. er op 10 januari 1 ex. gezien langs d.e Zuid.
Will-emsvaart te Soneren-Eina. Bo.,,endien werd. er op 30 d"ecember 1!81
1 ex. op d.e Oirscl:c'tse EelCe waartenonen en op 2T d.ecember 1!81
1 ex. langs d.e ?,eusei, -,et- t-a c:ien .;an liessen.

Bruine Kiekend.ieí
Sl-echts d.e Biesbcs.,.c::d.e eerr:=-=:-==-;< 6ebied. voor Bruine Kieken-
d-j-even; hier re:d.e:-,,. :. j ae::s ie ;e-i::.3 :an ook ! ex. waargenomen.
Yerd.er werd. e: co.; t:oa 1 e::. ;'a1:J;:-5-e:- 'n O.e Etiense Beemd.en, 1 ex.
rond. Bred.a en i ex. _:- :-: l-;?-,-_t:a -.--_ ;.e-::el. )e genid.d_eld"e
d.ichtheid- over d,e 3e::e-e ::.ï. n: -e '..::::; ) rAa4/1OO ha.

Blauwe Kiekendi.eí
Duid.elijk tal-rijke= ;a: :: :-a:;e !:ie-Eeno.ief, d.re in Noord.-Brabant
nog slechts al s doo:t:e..-:s: =:- ;':_:e:Aast yocrkoint. Ook voor d.e
Blauwe Kiekend.ie.f von; :e :-e;:::, :r.*en net ir,est-Brabant ( en d.an
met name d-e uiterste wes::,*:ii'/ ':-.: :e-=.:-g=i jkste overwinteringsge-
bÍed.. Yan d.e JJ waatgel'-o:let: 3:i. ';=:i::- er )1 ex. in d.eze 2 gebièd.en
gezien. Aanzienlijk schaarser :: :e s3c:; i:i i,,ijd.d.en- en Noord. Bra-
bant net respectievelijke L::i-:i_:_: -.-ar_ J,OC, en O,011/100 ha. Een
and,er belangrijk overwinterl::3s::::ei b.r-ij:ct d.e Kempen te zijn met
een dichtheid van O rOjS/1OO na.
De vogers word.en hier voor een rei-:.g:ij.: d.ee1 op en rond. d-e heid.e-
velden aangetroffen ( :-n r'lia:e::-:ra:anr en d.e peel werd.en d.e heid-e-
veld-en niet geteld). Rond oe ?ee- rensiotte werd. een d.ichtheid. vast-
gesteld. van o,o19/100 ha. De ge*rdàerd,e dichtheid voor de gehele
provi.ncie bedroeg orojj/1oo ha. y'oor d.e Biesbos bedroeg deàe even-
eens 0 rOJ) en voor Ce '*est:aro ïarr 'ri'est-Brabant OrOD5.

Slechtva_Ik

Yan d-e srechtvark werden 2 ex. waaïgenomen, en wel- 1 ex. opjanuari te Werkend.am, en 1 ex. ( tussen 4 en B januari ) op
Strabrechtse Heid.e.

SreICtcgn

Hoewel d-e aantallen wat lager liggen komt het versprej_d.ingspatroon
van het Sroell-eken aard.ig overeen met d.at van d.e Biàuwe Kiókend.ief.Het smell-eken is d.an ook op d.e eerste plaats een vogel van open
gebied en ( he:.deve1den, gràotschalige r.*rt".,rrg"tiuà3"-). ïogeri;i<is dit d-an ook een verklari-ng lraarom de hoogsle dichthóid" (oróïi/
i09_1.,: ) t" d.e Kenpen werd. gehaald, gevotgà door west-Brabant net
O ,014/ 100 ha.
fn totaar werd.en er 21 snelleke:r gesignaleerd., wat neerkomt op eengemid,d-elde dichthej.d van OrO11/100 ha.

17
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Iorenvalk
Yan deze soo::t was het verrassend. te moeten vaststell-en hoe weinig
ex. er werden waargenomen. Het waren er sl-ednts 2J2, waarvan 10 ex.
buj-ten een teld.atum of telgebied,. Een verklaring rroor d.it kleine
aantal- Torenvalken is rnoeilijk te geven. WeL is bekend d.at bij
strenge vorst nogal wat Torenvalken wegtrekken; bovend.Íen is het
aanta]- [orenvalken zeer sterk afhankelijk van het aantal muizen in
bepaald.e gebied-en. Gegevens over d-ichthed-en van muizen in Brabant
tijd.ens deze telling zijn voor zover nij bekend- echter niet voor-
hand-en. De gemid"d.e1d.e d.ichtheid. over d-e gehele provincie bed-roeg
O1159/100 ha. Gebieden met lage drchthed.en waren Mid.den-Brabant
en de Peel- ( leiae OrOTB/100.ha. ). .1" grootste d.ichthed.en werden
vastgesteld in West-Brabant ( OrZ71/1OO na. ) en No-Brabant 01259/
100 ha. ).

Zeeatend.

Van d.e Zeearend- werd. slechts 1 ex. waaxgenomen en wel in d-e Bies-
bos, waat d.eze vogel van 20 d"ecenber 1981 tot en net 4 januari 19E2
verbleef.

Yergelijkins Stootvogelresultaten in Noord'-Srabant me'i; and.ere

sebieden in Ned.erland.

Omd-at er, gestimuleerd. d.oor d-e land.elijke Stootvogei-tetIing, -retaf
1979 veel tellingen van stootvogels in wat grotere gebieie:. p!_aats-
vind.en kun-nen d.eze resultaten vrij goed. vergeleken ',iorcen ret en-
kele and-ere stootvogeltellingen d.ie in Ned-erland. ,ielcen u-;àe-,-oerd.
Afwijkend.e d.ichthed.en kunnen veel-a1 verkl-aard. vrord-e:: iccr -,-e::chil--
Ien j.n land.schapsstruktuur. Zo zal d.e B*ize:C rn ge:l-:;er. rand.schaps-
typen (d..w.2. met veel bosopslag, houiwa'rren, hagón e.d. ) c,rer het
algemeen een hogere d.ichtheid. bereiken dan in grote, open gebied.en
met weinig hogere begroeiingselementen. Voor d-e Blauwe Kiekend.ief
ge1d.t d.aarentegen vaak het omgekeerd-e. Dit zal naay ik aa:r.neem wei-
ni-g verbazíng wekken. l{el word.t d.oor d-eze resurtaten nog eens d.ui-
d.elijk ond.erstreept hoe belangrijk het Brabantse land-schap is voor
o.a. d-e in Ned.erland voorkomend.e stootvogels. wel raoet bij d.e
ond.erstaand-e tabel rekening word.en gehoud.en met het feit d.at d.iver-
se jaren bij d-e vergelijking zijn betrokken; hierd.oor kan een voor
soorten vertekend. beeld. zijn ontstaan omd-at sommige soorten vanjaar tot jaar v-rij grote verschillen j-n d.ichthed.en te zien geven.
zel-d-zame soorten (nooe wouw, srechtvark en zeearend.) zijn vanwege
een te groot toevalsfaktor niet bij d-eze vergelÍjking betrokken.
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Tabel 1. vergelijki.ng van dichtheden van land.elijke-provinej-a1e
stootvogeltellingen.

x) d.ichtheid berekend over d.e landelijke tellingen van febr.t7g.
1?g. 179 t febr. en dec. rBO, en f ebr. r81 . (Het. Íogeljaar Z7 G)- '

, t79! 28(5)tse, ry(6)tss. iiroosa irs.55,(rsz) 11i. +.)xx) d.ichtheid. berekend. over provinciale tellingen d.ie werd.en uitge-
voerd. in d.ec. 176, febr.- t7T en Jan. r7e (ír"  iJtr-.q,.J. & Van

, 9", B. f,. J. 1)82 Yoge1s van Drenthe ) .*xrE) d.ichtheid. berekend. over provincral-e tellingen d.ie werd.en uit-
gevoerd. in dec. t79, febr.tBO en febr. rB1 (De Grauwe Gors,Avifauna Groningen; .irg. g rv 2).

TÍieruit bliikt overd.uid-elijk dat de provincie Noord.-Brabant voor r.rat
d-e d-ichthed-en van Stootvogels betreft een belangrijke plaats irrneent.
Hoewel dit niet ui-t d.eze taber is af te rezen, herÉergt rrabant van
d-e neeste soorten ook berangrijke aantal-len. lit blijËt d,uidelijk
hranneer we berekenen hoe groot het procentuel-e aand.eel is van Noord.-Srabant in verhoud.ing tot d.e Ned.errand.se aantallen.
Het Brabantse aandeel van de getelde oppervlakte Ue .gu k r) tij-dens de januaritelling van 1OB2 bed.roe-g-"a. 9r4%.

Tabel- 2. Aand.eel van Noord.-Srabant in het totaal waargenoo.en stoot-vogels in Ned.erland tijdens de januaritelling van 1)BZ.

Suizerd.
Ruigpootbuizerd.
Sperwer
Havik
Sruine kiekend.ief
31auwe kiekendief
Snelleken
Torenvalk

Bui.zerd
Ruigpootbuizerd.
Sperwer
Havik
Bruine Ki.ekendief
3Iauwe Ki.ekendief
SLechtvalk
Snell-eken
TorenvaLk

N-3r.
Jan. t 82

or681
o rool
o ra75
0r011
0r004
o rol1
0r011
o 1119

6.514
126
817
175

)7^

4Bg
19

150
2.165

Ned..
Jan. lB2

o rl1j
0r007
0r048
0r010
0 ,001
or02B
0r008
o 1127

a
Ned..'-

o r241-0 r445
o rooS-o ro22
o ro2T-o ro75
0r004-0r007

0r001
a ro24-o ro42
0r002-0r005
O rO91'O 1159

. tltíJJrente

o r11-O rlg
o rot-o ro7

0r02

o 114-O r2O

IEIIETGronLngen

0r07 -0r08
0, 007-0 r 01 2
o ro1l-o ro21

-or0o4

o ro22-o ror3
-0r004

o106 -or 10

Àantal Itïed.. Aantal No-Bra. Aand.eel No-3ra. ín %

1.084
6

111
19

B

55
2

21
212

16 15
4t7

1612
10, B

14rT
1112
1015
14rO
10 r7

Voor zove! d.e uiterlijke kenmerken d.it toelieten is er ook gekeken,.,a,ar het geslacht van d.e waargenomen stootvogels, te weten bij sper_wer, Sruine en Blauwe Kiekend.ief, Havik, torLnvatk en smelleken. Hoe_nel ond'erscheitl alleen genaakt nocht word.en warureer men het geslachtmet zekerheid kon vastsiellen, zul-Ien naav a1le waarschijnlijkheidtoch hier en daar we1 enkele i-oute1 zi;n geÀaakt, met na^me bij man_uetjes in jeugdkleed.. Ook het bepalen i""ï"t geslacrrt--op-tasis vanlichaa,ngrootte kan in so.migie gevallen leid.en tot een verkeerd.egesla.chtsbepalj.ng.
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Als kritische kanttekening moet bij het ond.erstaand. tabelletje wor-
den opgemerkt d.at d.e aantallen vééI te klein zijn voor een betrouu-
baax beelcl. De tabel is slechts genaakt om een zeer globaal- irrzLcbt
te verschaffen in d.e geslachtsverhoud.i.ngen en om een stimulans te
vormen om bij volgende tellingen ook aan d.j-t facet zoveel mogelijk
aand.aeht te bested.en.
Een and.ere krj.tische kanttekening d.ie bij d.eze tabel geplaatst moet
word.en is het feit d.at een deel van de opgegeven kiekend.ief-wijfjes
nogelijk in het eerstejaars kleed. hebben gezeten en d.us j.n werke-
IÍjkleeid. betrekkj:rg kr.ugren hebben op jonge mannetjes. Dit kan in
onbekend.e mate ook het geval zijn bij smelleken en Torenvalk.

Íabel ). Geslaehtsverho van d.e waargenomen stootvogels
tot.aant man ï-rouw man in Groni

Sperwer
Sruine Kiekendief
3Iauwe ï(iekend.ief
Snelleken
Torenvalk

6

14
4

29

0
16

2

42

6

5o
6

T1

50
0

12
,1
59

-:t)

4a

Dichthed.en per resio
Aangezien er nogal verschillen bestaan in d.e land.schapsopbouw vangrote d.eIen van d.e provincie Noord.-Brabant, is het m:.n oi meer van-
zelfsprekend. dat vogels niet gelijicnatig over d.e provincie zí7n
verd.eeId.. stootvogels vorirlen hierop geen uitzond.ering. neze onge-lijkmatige verd.eling hangt nauw sanen net d.e vaÍr soort tot soort
verschillend.e voorkeursbj-otopen. Zstyl voorkeursbiotoop word.t in be-langrijke mate bepaald. d.oor het voed.sel tizar..,an een bèpaal-d-e sooriafhar:kelijk is en de mate waarin d.it voed.sel in bepaalàe gebiecen
of streken voorkotnt. Ook d.e manier van voed.selzoekèn =p""1t h.ercrj,
sa.nen roet nog een aantal and-ere faktoren, een rci.
Ond.erstaand.e tabel geeft enig inzicht in àe o:-ch;hecen o.r-e in so;.-
mige d.eIen van d.e provincie werd-en behaa-lt. ïi-ellce ;e=a ce lrovin-cie opged.eeld. j-n een aantal uit l-a.rd.sc::appeii;* ccgp-a::t bezien te
ond.erscheid.en regio I s. Gekozen werC '.'oc: ie -icigenàé ind.eling: !/est-Brabant, Biesbos en Oostvaard. (= Lanc ,,,an Àl-tenà), i[oord.oost_Bra-
bant, Mid.d.en-3rabant, d.e Kenlen er:. d.e peel-. Hoewel_ van sommige
soorten d-e aantal-Ien per regio klein ioi zeer klein waren zijn ook
voor deze soorten d.ichtheid.sci jíers berekend-; d.e d.ichtheid sci jfers
van d-eze soorten (Ruigpootbuizórd., Ilavik, Sruine Kiekend.ief en Sroel-leken) mogen d.an ook ni.et ar te absoluut word.en genomen

it



Suizerd
Ruigpootbuizerd
Sperwer
Havik
3::tri.ne Ki.ekend i.ef
3Iauwe Kiekendief
Smelleken
TorenvaLk

aantaJ- telgebÍeden
geteld.e oppervlakt
in km"

'est. Bra.

-21-.

Biesbos
0ostwaard. No-3ra.

Midd-en-
Brabant

or660

or060

:
0r010
oroo,
oroTB

1B

280

Kempen

0r7Bo
0ro02
o 1111
o ro1l
oro02
o ro55
o ro24
o 1146

116

450

o 1921
0r007
o ro21

o eo42
0 ro14
o ,271

ll

140

o r4+!

0r009

0 1022
o, o5o

0,110

t

a tc

1 1111
0r006
0r184
0roB1

o ro1,

or25i
14

146 t

o 1699
0r006
o ro91
0r006

o ro19
0r006
oroTB

12

151

0ro behalve van d.e siootvogels gege-,-e::*= ie verza.fre]en, werd. beslo-
ten om ook van een aeatal and.ere, :i:::i:eer opvallende vogelsoor-
ten gegevens te verzarrel-en. Ilet g=c-.e -:7crd.eel hiervan is d.at we met
wat extra tijd -ran aarzienl-ij2 nee:';c5:isocrten wat te weten hrn-
nen komen over aanial-l-en, ïersp:eràing e:r àrchthed.en. Dergerijke ge-
gevens werd-en in Brabant tot nu toe n:-e: -.rerz:meld.. De extra tijd.
is d.an met name nod-ig or. brjvocrbeela groe:len meeuwen, d.uiven, ro€-
ken, kraaien e.d. te terien. Door d-e eïi:a tijd. d,ie nen nu voor d.e
telling nod.ig heeft, neent bor.end-ien d.e kans op het waarnemen van
een stootvogel toe. los hi er-,'ar :-s her op :ich zelf ar interessant
genoeg om juist van een aantal te',.Ionere soorten een aantal gegevens
te verzamelen.
Van d.iverse soorten werd.en respektabele en onverr{acht hoge aantal-
len geteId". Opva11end. was het d.ai van sonmige soorten d.e d-ichthed.en
per regÍo sterk verschiLd.en. Verschillen tussen Oost- en West-Bra-
bant kun-nen hierbij vrij eenvoudig verklaard. word.en: rnoeilijker
word.t d.it wanneer het gaat on bijvoorbeeld. I'Iid.d.en-Brabant en d.e
Kempen, of d.e Kempen en d.e PeeL. Hier tred-en bij een aantal soor-
ten onverwachte en niet goed. te verklaren verschirren op bij het
vergelÍjken van de d.ichtheidscijfers. Hieruit blijkt in ied.er ge-
val d.at we zeer voorzichti.g moeten zÍjn bij het gebr:,iken van
d-ichtheid scijfers.
Het voorkomen van grote koncentraties van bepaald-e soorten beÍn-
vl-oedt het d.ichtheidscijfer Ín berangrijke mate. ïn dit kad,er kun-
nen bijvoorbeeld. Zilvermeeuwen op een r,'uilnisbelt, of Kokmeeuwen,
Spreeuwen, kraaíachtigen en d.uiven op slaapplaatsen genoemd. word-en.
Een d.eel- van d.e gevond.en verschil-}en kan hierdoor verklaard. word.en.
Een and.er d.ee1 van d.e gevond.en verschj.rlen kan waarschijnu-jk veï-
klaard. word"en d.oor d.e telmethod.e en telervari-ngen van d-e d,iverse
Yogelwerkgroepen. ïn welke mate d.it van toepassing isr is na d.eze
eerste telling nog moeilijk te zeggen. Het is j-n ieder geval zeker
d.at er enkele soorten zijn die in bepaald.e provi.ncieled.àn veel ta1-
rijker zullen zíjn d,an Ín and.ere delen. Niet altijd. echter zal
een volgens d.eze telling talrijker voorkomen in bepaald.e streken
altijd overeenkomen met de werkelijlrtreid., althans niet altijd. in
d.ie nate d.e hierond.er berekend.e d.ichtheid.scijfers d.oen suggeren.

Soort Peel
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Hiervoor ku-nnen bij d.eze eerste telling teveel toevalsfaktoren een
ro1 spelen. Tellingen in d.e komend-e jaren ki:-nnen hi-er waarschÍjn-
lijk neer duid.elijkheid over verschaffen.
De soorten waarvan uitd.rul<kelijk om gegeverrs was gevraagd. waren:
SLauwe Reiger, Rietgans, ?atrijs, WuIp, Kievit, ZLlvermeeuw, Stomn-
meeuw, Holend.uif, Zwarte Kraa,l, Bonte Ktaaí, Roek en Ekster. Daar-
naast was er nog een g:xoep valr sooïten waa"rvan het vrel of niet tel-
1en geheel rrijblijvend. was. Dit omd.at d-eze soorten vanwege hwr. ge-
d.rag, relatieve talrijkheid. , of and.erszl-ns nind.er goed. te tellen
zijn, waardoor het tellen (te) veel tijd rn besiag zcu kuÍrnen gaan
nemen. Deze soorten waren Wild.e Eend., 'ivaterhcen, (o!=reeuw, Eoutd.uií,
Turkse forte], Veld.leeuwerik, Kramsvogei-, rlcrer;,'rer:, Spreeuw en
Kauw. Yan aL d"eze soorten volgen hiercnde: àe :e::ir-:e:: rei even-
tuele bijzond.erhed.en. Omd.at niet aIIe ',.;aa:ne-s:: .:-e h-erboven ge-
noemd.e soorten hebben geteId., is nie; 'i:c:: e-::e :.:r: :-e ::re:';1 akte
aan geteld. gebied" gelijk. Wanneer sr:'!:e i s -.-a:'- ?e:-',:::e:!-er ;e-"e!-i-
gebied wordt d-it bij de d.esbetre.fien,i.e ::,::i -,-.::e-:.
Ook hier hebben d.e berekend.e d.ichrhe-:-:-;ie=s u:-,sr;izenó be-,:e.-
king op d.e oppervlakte waar de be;:ejj::-:e :c.J:r ;e:d- geie-à. 3o,'e-i.-
dien werd.en aLle d.ichtheid.scijfe:; :'-=': oe:::de:r a.fgerono.

Sespreking per soort

Bl-auwe Rei.ser

--

Er werd.en 268 ex. geteld- op een geterd-e oppervlakte varL ca. 1550 vl:z .
De gemid,d.eld.e dichtheid. bed-roeg d-an ook Orlgï/100 ha. ne hoogste
dichtheid. (OrZ91) werd. aangetróffen in No-Brabant. De d.ichtheden j-n
d.e Pee1, d.e Kernpen en West-Brabant ontliepen elkaar niet zo veel
(resp. Or1 B1-O117B-0 1166).Aanzienlijk lager was d.e di.chtheid in het zeekl-eigebied. van lrlest-
Brabant, nI. slechts O1057/100 ha.

Rietsans*
Er werden tijd.ens d.e telling 5.00J ex. getld. Hierbij moet word-en
opgemerkt d.at Yoor het tel1en vam. d.eze soorten ook d.e gehele maand.januari werd. gebruÍkt. Ongetwijfels zijn er ged-urend.e d.eze maand. een
aantaj. verschuivi.ngen opgetred.en waard.oor d.e resultaten nad.erig
(auluef tellingen). ài;r. bóÍnvtoea, temeer omrlat ook overvliegend.e exx.
(enkele honderd.en) bij d.e telLing zijn betrokken. Toch geeft de te]-
ling waarschijnlijk een goed. bee1d. van d"e verspreÍd.ing over d.e pro-
vinci.e van aantallen per gebied..
ond.erscheid. tussen d.e (onder) soorten fabalis en rossicus werd
nauwelijks of niet gemaakt. Hoewel d.e ganszen sterk gekoncentreerc
voorkomen, blijkt een d.ichtheid.scijfer goed- weer te geven wat d.e be-
langrijkste ganzenregiots zj-jn: Midd-en-Brabant 91156/100 ha. peet
616B8 No-Srabant 6r1o2, west-Brabant "l t5 en rcempón-or4z4/1oo ha. te
aantallen bedroegen hÍer resp. 2,115, 856, 894, z1o en 191 exenr'ra-

Da 1--.i -i ^fau!t.tÈ

-

Yan d.eze soort word.en vaÍrwege zijn onopvall_end.e ged.rag nogar,,,;at ex.gernist. Ioch zuIlen d.e resul-taten na enkel-e jaren ons in Ètaat ster-
l-en om vast te stelLen hoe hard. d.e soort achteruit gaat. Erwerd.en
nu nog J{6 ex. geteld., wat neerkornt op een d.ichtheià van o r+o+/loóha. Het rrbestelt Patrijzengebí,ed. was volgens d.e telting No-Brabantnei een dichtheid van 1 ,OO1T/100 ha.
Eiiers lag d.eze tussen OrJJ en 0160 per 100 ha.
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Klev.rt
xr werd.en slecht§ 485 e1. waargenonen, v-rijwel uitsruitend. in het
Land. van Altena 166 ex. ), Polder,rond Engelen en Haarsteeg ( 122 ex.)
sn rhpelse en Lithoyense polder (294 ex.).
3ij afwezigheid. van vorst is d.e soort veeL talrijker. Aangenomen
mag worden d.at de soort in vrijwer het gehele gebied is gète1d.

!/uIn

varr d.eze soort werd"en slechts 154 ex. waaïgenomen, vrijwel uit-
sluitend- Ín het westelijke en in mind.ere mate ook :n tràt noordelijke
d.eel- van d.e provincj.e.

Zilverneeuw
van d.e 2.870. waargenomen ex. werd.en er ea. 1.900 op d.e vuilnisbeltente Tilburs (t:oo) en ud.en (+oo) geteld-. De overige zilvermeeuwen
werd.en voornamelijk op of boven argrarisch gebieà waargenomen. Van-
wege d-eze vuil-nisbelt-koncentraties zrjn dichtheid.sciji"=" p"= regiohier weinig zinvol.

Sto.rmrneelw

Deze soort is veel meer aall g?asrand- geboncen. I{et is d.an ook d.itbiotooptype waar een bel-angrijk d.eer van d-e z.6Jl €x. werd. waarge-
rromen.
ne oppervrakte kultui:rr-an:d. waar d.e soort geterd. werd. bed.roeg ca
1109 h'r r^raardoor de dichtheid ligt op zi4tó7ioó-ià. 

"iJ-iJoe"tu
dichtheid vastgesteld in No-Brabani en bed.roóg lr5oB/1oo ha. Delaagste d.ichtheid. werd. behaald. in d-e westrand. van We'st-Brabant metor4/1oo ha.

4o_IenouiL
Yerrassend. was het grote aanta] Eorend-uiven te noemen,ca- 11oo km2 geteld. gebied.. Dit betekent een d.ichtheid.
100 ha.

nl. 2.491 op
van 21226/

De hoogste d.ichtheid (rJaD ye=+ vastgesteld in cle Kempen, de laagstein d.e kleistreek van West-Brabant lortí+). ïn Midden_Bràbant-t"riaït--
100 ha.).werd. d.e soort mogelijk ond.erschat of werden enkele groep-en gemist.

Zwante Kzaaj-

-

Hoewel bekend r+as d.at d-e Zwarte Kraai ín de provincie Noord-Brabantniet zeld"zaaa is, werd. het aantal van B.{1J ex. niet zozee,. ver-wacht. De getelde oppervlakte voor d.eze soort becLroeg ca iloó-lrr, ,wat neerkont op een dichtheid. van T r65,t/t1O ha.
opvallend- hidrbij is tLat de dichtlreia-per regio sterk verschitt, nl.
1" Io-P=-"Pant, Kenpen, Midden-Brabant, pee1, west-Brabant en west-srabarrt kreistreek resp. 10 rgT 6-9 ó51-5,57014,560-r;ààà--è"-ö, ióöhooha.

Seze soort werd. dg?r^Tijwel a1le waarnemers geteld, waard.oor hettelgebied op ca. 1450 d word.t^gepchal. 0p grond. hiervan bed.roegcLe genj-dd.etde dichtheid or597h 0ó ha. net àaitaL waatgrrà*àr, Bonte
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Kraaien bed.roeg 866. De hoogste d.ichtheid" werd. vastgesteld in Mid.-
cLen-Srabant (OrAg5) gevolgd. door d.e Kempen (or686).
Aanzíenlijk schaarser was d.e soort in d"e kleistreek van West-3ra-
bant (orot 4 en No-Srabant (o;oBB).

Roek

Ook varr d.e Roek werd. eer. aaylzienlijk aanta} geteld, na.nelijk 25.494
ex. ïIet. geteld.e gebíed. bed.roeg ca. 1150 d waard.oor d.e dichtheid.
1BrBB4/1O0 ha. bed.roeg. Ook hier weer aanzíen1.ijk verschillen in
d.ichthed.en tussen d.e d.iverse provincied.elen.
Met na,me het grote versehil tussen d.e Kempen (lgrAT) enerzijd.s,
en Mid.d.en-3rabam.t en de Peel (resp. 16rT80 en 1{1912) anderzijd.s
is zeer opvallend. etr nog niet goed. verklaarbaar. ïn f.iest-3rabant,
en d.arr met na.me in d.e kleistreek, is d.e Roek bekencL zéér scirraars;
d.e d.ichtheid bedroeg hier dan ook slechts 11185/100 ha. Lraarvan eeïI
belangrijk d.ee1 rond de overgangsgebied.en.

Ekster
Het gebied. waarin d.e rlksters werd.en geteld. bed.ro eg zo rn 1100 lrn2 .
Hier werd.en Q.BJI ex" geteld. wat een d.ichtheid betekent van 1.720/
100 ha. Ook van d.e Ekster werd. d.e hoogste d.ichtheid bereikt Ín d.e
Kempen (ZrgSl) gevolgd. d.oor peel en só-Brahant (5rZaO eL 4t195).
hoewel een zeer geschikt broetlbiotoop voruend., leverd"e Midd.en-ha-
bant slechts een d.ichtheid. op van 1J85. Mogelijk is d.e soort hier
dan ook ond.erte1d.. Een aattzienlijk mind.er geschikt biotoop word.t
gevormd d.oor d.e kleistreek van tíest-3rabant. De dichtheitl- bed.roeghier tijd.ens d.e jarruaritelu.ng dan ook. slechts orï14/110 ha. ïrr
tJest-Srabant (d.us inJ<lusief kieistreet<) ueoroeg óer"' 1.157/1oo ha.

tfilde Ee4
Het gebied. waar deze soort werd geteld bed.roeg zorr- 11oo hP,
waarbi.j 11.)o2 er,x. werd.en geteld.. ïere r.ratervogelrijke gebied.en
werden in het kad.er van d.eze wintertelling echter niet gèteld.. Re-latief hoge dichtheden kwa.men voor in lrlest- en 1fo-Brabant.

Waterhoen

verspreid over zotn looo kna werden et Q6l waterhoentjes geteld, wat
een gemi.d.delde dÍchtheid betekent van 0146T/100 ha. oót rrier werden
de hoogste d.ichthed.en bereikt in Ïíest- en No-Brahant. vele voor
l.Iaterhoentjes geschikte gebieden werd.en .Uijd.ens deze telling niet
bezocht.

Kp$neeuw

Eet aantal geteld.e ex. bedroeg 15.558. Ond.at d.eze soort niet over-a1 even serj.eus geteld. za7- zíjrr, zíjn vergelijkingen vagl dichthedenwellicht ni.et erg betrouwbaar. De hoge aiófrtfróaen in Mid.den- en No*kabarrt 
. 
(I9!n. zl ,19o .en 21r TB1 ) t. olv. d.e Kenpen en ÏJest-Brabant(resp. 41755 en 7 t571) l*ar*en voor een ber-ang?ijk deel verklaard.uorden door telrl"egl 9r^respr een, voorverza^uelltaats (5.ooo ex. )en een slaapplaats (1.500 ex.) taten we d.eze 2 tellingèr, uoit"r,besehouwing, d.an konen we voor Mid.den- en No-Baba^nt óp dichthed.en

Ya.n resp. c&r 11 en 11/100 ha.
De tliehtheid voor Noord.-Bnabant bedroeg 19r44T/1o0 ha. en ca. 11/1ooha excl. d.e slaapplaatstelling.



B_olt_d.uif

Ook varr d-eze a:.gemene soort werd een verrassend. groot aantaL wà&r-
gepomen, n1. JB.'IJJ ex. Hiervoor werd de soort geteld".op ca. 800
kmz, wat een geni-d"de1d.e d.ichtheid. betekent van [81441/100 ha. Ook
hier lieer zeer opmerkelijke verschillen in d"ichtheden zoals d.ie
werd.en vastgesteld..
Absolute koploper was de Kempen net 6!rJ2B ex./100 ha, gevolgd
d.oor resp. No-Srabant en Mid-d.en-Brabant met d.ichthed.en van 28rQ)B
en 1B 1600/1o0 ha.
ne laagste d-ichtheid. werd. zoaLs verwacht vastgesteld. Ín d.e klei-
streek van West-Brabant, n1. 51971/lOO na" Om vast te kunnen stel-
len of deze verschillen in d.ichthed.en werkelijk zo gtoot zíin, m€€r-
d.ere tellingen noodzakelijk.

Tgl:kse Tqrtel
Red-en waarorn d.eze soort -zí7 lnet dan br; d-e vrije soorten word.t
meegeteld. is voornanelijk on ie kuxr.en vaststellen of d-e soort in
het argrarisch gebied. steed.s veroe: 5zat toenernen zoals d.it in het
sted.elijke gebied is gebe'ard., en hce snel dit gaat.
Deze eerste telling gaf het roespektabel-e aantal te zien van 2.691
ex. verd.eel-d- over ca. 1000 h".
De d-ichtheid variee=d.e tussen 0 1161 (Hesi-Braba":rt) en {r011 ( a"\-Kenpen). In llid-d-en-Brabani en .'io-Brabant bedroeg d.eze resp. 1r180
en ) rB1J.

VgldleeuweriE
Vanwege de vorstgevoeligheid. en het vrrj onopva-llend.e ged-rag van de-
ze soort werden er sl-echts 2{2 ex. ;eteld.. }leer d.an d-e helft van d.it
aanta! werd- uit NO-Brabant (o.u. r',-aas-pol-ders) gemeld-.

Kramsvosel

-

Va^n d.eze soort werd.en 4.124 ex. geteld-, waarlÍarL ruj-m ,.000 in d.e

Kempen. De d-ichtheid" voor de provincie bedroeg 41124/100 ha.

Konerwiek

-

Yan de Koperwiek werden 145 ex. geteld. Het grootste aa.ntaL (119)
kwam uit No-Brabam.t. De d.ichtheid bed.roeg slechts O1145/100 ha.

§gri.eu*
De Spreeuw werd. op ongeveer de helft van de totale oppervlakte ge-
tel-d. ïIierbij werd.en 11.2)2 ex. waargenomen, wat een d.ichtheid. be-
tekent van 21 1540/11 ha. ÀIs gevolg van een slaapplaatstelling
(1O.OOO ex. ) Iag de dichtheÍd. in No-Brabant waarschijnlijk orev€ïr-
redi.g hoog, n1. 841717 per 100 ha.

KauJu

0p een geteld.e oppervlakte van ea. 1000 1@2 werd.en er 11.68{ kauwen
geteJld.. ne genidd.eld.e d.Íchtheid. bed.roeS 1jtB64/100 ha. per d.eelge-
bied. bed.roeg d.eze respo voor d.e kempen, No-Brabant, Mid.d-en-Brabant
en West-Srabant 21 r9O4-12r9O1-5t1OO en J 16B).
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Tabel t. Dichthed.en per regio in aantal ex. per 100 ha

Mid.den-
Srabant Kenpen ?ee1

Ïíe s t-
3ra.

N.0.
Srabant

gemid.d..
provincie

31auwe Reiger
Rietgans
Patrij s
kievit
lrufp
ZÍlvermeeuw
Stormmeeuw
Holenduif
Zwarte lfuaai
Sonte iCraai
Roek
Hrster
Wilde eend-
Waterhoen
Kokmeeuw
Houtd.uif
turkse [orte]-
Veld leeuwerik
Kramsvogel
Koperwiek
Spreeuw
Kauw

0r110
o'J o6
o 1195
oroo,

^.=R í}AhY/-
4r l/)
a r5B5
)r)lw

,%PJlor/öu
/r/v)
4,77 5
vrzo>

ztr))v
1Br600

1 ,1Bo
0,070
o r47o
0r005
11125
5 t5OO

o 1166
0 r424
o r471
0r004
o ro51
o, 508
2,604
7 

^O/)- 144Ë
1t))l
a r686

10.631
^ 

oi?/-2JJJc Ac'lLrw/ I

0r10E
+r l ))

4.O11

-
0r 1BB
6,w
o 1151

20 r571
211904

Q 11Bl
6 r6ae
s raal

0r480
1 ,144
1 r800
4,560
^ 

/7 4v s4) |

t+r> lz
=, ) ACI

or178
1,500
0 r15o

0r085
2 1192
I ,OZ I

1r228
0 r285
2 1164
l;l)l

ZQ . I4Z

-

4 r715
( t2l t

9 t9B5
o 1164
o ro14
o r114
0r085
1r55o
1.685

0.201
6 r1oz
1.017
2.006
0.1§q
z trr\o)r)we
4 .4§7
u cÀË,Lr4+)

10 .o7 6
0r0BB
9,945
4,195

ta/
| ) t4lo
1.BOB

-
2Í.781
28r49B

7 ?815
O.Bíg
, t2o3
0. o4B

BI.7T
121901

o r19B
1r7OB
o 

'404o r171
0 1101
2 1609
2 ,415
é, zoo
7 ,651
o r597

1 B, BB4

5 r720
1 0,820
0 1467

19 1447
481441
21691
o r2o1
4J24
o 1145

21 ,54o
11 re64

D.ankl^ropr.d.

Het grote sulcses van d.eze telling Ís geheel te tla.nken aëuu. cLe ent-
housiaste med.ewerking va:r een groot aanta]- vogelaars, ten d.ele
aangesloten bij d.e eerd.ergenoemèe Vogelwerkgroepen. And.ere groepen,
niet aangesloten bij het Sa,menwerkiagsverbazrd 0ost-Baba^ntsé Togel-
werkgroepenr maar d.ie toch hr:n med.ewerkiag aaa d.e te115.ng ver-
leend.en zijn ItKen en Genietrtte Songen, v.ïJ.G. Etten-rreur, en d.e
west-Srabantse Vogelwerkgroep. Tot slot werd in d.e Biesboà geteld.
d.oor twee Staatsbosbeheer med.ewerkers. Aa.ngezien het een gróot cLeel
van een pagina in beslag in beslag zou nenen, Ís er van af gezien
om a1 d.eze circa 100 rraarnemrers hi.er te noemen. }iler worden alle
medewerkers hartelijk bed.a^r,kt voor hun onont$eerlijke inzet om dezetelling tot een groot sukses te maken. Mijn bijzond.ere d.ank gaathierbij uit naar de mensen die behalve het tellen van een aa^ntal
geb5-eden ook nog een str:k koördinatie binnen hun werkgroep op zich
zraner:.. Ook speciale d.a^rnk aan hen die, hoewel (rrog) niét a-a^ngèstotenbij een vogelwerkgroep, zic]n toch Ínzetten voor het doen va.n dezetelIing, evenals d.e Ied.en van d.e vogelwerkgroep d.ie niet aange-
sloten zijn bij het Sa,menwerkingsverband.
Moge ook d.e nog volgend.e tellingen zo rn sr:kses word.ea.

Aclresr Scarlattistraat 108, 5482 Cfr Tilbr.rrg.


