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ex. Kleine Beerze (nov.)
ex. llerÈogsweEering (nov. )
ex. Kleine Dormnel (nov. )
ex. Grote Beerze E.h.v. Oirschot (aee.)
ex. Grote Beerze t.h.v. Oirschol (nov.)
ex. AsÈense Ae (dec.)
ex. Strabrechtse heide (nov. )
ex. Strabrechcse heide (mrt.)
ex. Hertogswetering (nov. )
ex. GroEe Beerze t.h.v. Í,Iestelhee'rs (nov. )

De bekentellingea zullen nog tenminste tríee teleeizoenen georganiseerd
worden, zodaE een beeld verkregen wordt over 5 jaren. IIet is echter de
bedoeling dat voor novenher 1987 een vri.i uitgebreid verslag verschi.int. Om

dat te realiseren dienen alle naarnemingen die toE op heden niet zijn inge-
zonden uiterli_ih op 31 juni binnen te zíin. De gegevens worden vanaf dan
door aij overgeschreven op een nieuw formulier daE door Tom lleynen speciaal
voor cornputervertrerking is ontworpen. A1 les waÈ buiten het inleverteroi-in
hinneakomE kan niet meer in heE verslag worden betrokken en verlieet
zodoende een grooÈ deel aan waarde. Ik hoop daarom op ieders medewerking.

tex Peters, Marialaa* 26, 5541 CD Reusel. Telefooo: 04976-227L.

RUSSISCTIE KAL,T.IEN COR\rl}S MONEDULA SOEMMERINGII IN I'{IDDEN EN OOST BMBANT:
EEN VERVOLG

In een vorig nuÍtrner van de Roodborsttapuit heb ik het een en ander ge-
schreven over heE voorkomen van de Russische Kauw, Corvus monedula so€rrrme-

ringii, in midden en oost Brabant. Deze gegevens vraren geboseerd op steek-
oroeven bij groepen Kauwen in januari 1985 en 1986.
De Provinciale Planologische Dienst vao Noord-Brabant organiseerde ic janu-
ari 1987 wederom een winEervogeltelling in middr-n en oost Brabant. Tijdens
deze telling heb ik als fuii-c ime vogela ar 22 wintervogel-telgel,ieCen ori-
derzocht, waardoor de gelegenheid zich voordeed om het steekproef-onderzoek
voor[ [e zet Ien.

Tussen 6 en 29 januari 1987, maar vooral vanaf 19 januari, heh ik bij 18

groepen of delen van groepeR Kauwen '-et aandeel Russische Kauwen bepaald.
Voor he.t subjektieve kriterium da hanteerde voor het onderscheiden van
soerÍmeringii verwi.j s ik naar heI v.,rge artikeltje.
Net als in 1985 en 1986 was er ook nu geen sprake van, geografisch gezien,
willekeurige steekproeven. Op ts/ec- groepen na vierdcn alle steekproeven na-
mel ijk in noordoosE Brabant genomen. Bovendien zijn de weersomstandigheden
mogelijk van zeet sterke invloed op het resultaat geweesl. Er vras immers
gedurende een groot deel van de telperiode sprake van extreem lage
temperaturen en een grotendeels gesloten sneeuwdek.

De re.sultaten van de steekproeftel lingen zijn samengevat in tabel l, waarin
ook de gegevens uit januari 1985 en 1986 zijn opgenomen.
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Tatrel l. Àantal goeÍErueringii Kauven in groepen Kauwen.

j"n. 1985 jan. 1986 jan. L987

aantal (aJfóÀ va-) groepen
onderzocht

gerniddeld aantal Kauwen
per onderzochte groep

totaal aantal Kauwen
onderzocht

aantal t'groepen" met
soeÍmeringii Kauwen (met Z)

totaal aantal soemmeringii
Kauwen (met Z)

r3

28(8-72,

363

7 (t4 7,)

69 (I9.0 7.)

L7

33 ( 8-84 )

559

18

35( 7-107 )

632

s (47 Z) 15 (83 Z)

64 (1r.4 r) e8 (15.52)

Ilet percentage Russische Kauwen in januari 1987 ligt tussen dat van januari
1985 en 1986 in. IleÈ aandeel "groepentt naarin de ondersoort is vastgesteld,
is echter treduidend groÈL,r. Voor een klein deel zal dat liggen aan de iets
hogere gerniddelde grootte van de onderzochÈe rrgroepen" in ianuari 1987,
mrar mogelijk duidt dit gegeven er op, dat de Russische Kauwen in januari
1987 in rnindere mate geconcentreerd voorksamen.
Over het absolute aantal Russische Eaunen in januari 1987 in midden en oost
BrabanE kan nog geen inschatting geoaakt sorden. Dsartoe moecen eerst de
resultaten van de wintervogeltelling bekend zijn.

Toa Heijnen, Boschdijk 1081, 5626 AG Eindhoven.
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BOOMVALKEN BOVEN itET PLATVOETJE STRABRECI1TSE I1EIDE

De meeste vogelaars kennen het verschijnsel wel: Boomvalken, sierlijk ja-
gend boven een heideveld. Een fraai, vertrouwd aandoend gezicht. Vooral in
de nazomer (augustus-september) kun .je meerdere vogels tegelijk aantreffen,
hetgeen niec verwonderlijk is omdat dan de,iongen uitg,evlogen zijn.
Voorjaarsconcentraties ztjn daarentegen minder algemeen. Een van de plek-
ken, waar de afgelopen jaren grot..re aanrallen Boomvalken in het voorjaar
zijn aangetroffen, is de Strabrechtse Heide, en we1 vooral boven en rond de
heidevennen. Tabel 1 geeft hiervan een overzicht.


