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De Aviflaur:.a van Noorcl-Brabant (lg6l)z
ZILTIERI'trEUW: "Tn de Biesbosch is de Zil.vermeeu!.r een hesL rst, zeTdz?:;r.
gast: wàl komen het lieLe jaar door Zilvermeeuwen voor nabi; rie,lc::*
pen in de ongeving (l,etrret & Yerhey '';4). fn het binnenlancl van ii,.;
prorrincie werCen vooraf in he'i. winte:'halfjaar .cp versch1ilerde r)-raat...
sen somtÍjd; Zilvermeeuwen gezienl l{eeslal betreft het hier iioog:;i.r-:;'':i
enkele exeilpJ-aren".

STCIUO,IEEUW: 'rAls overwintoraar kom+" de Storrruneeuw op verschill"end*
plaatsen in het binnenland van de provincie voor: o.a. ï-'ij rs ller-
togenbosch, Tilburg en Eindhoven: het aantal exemplaren bedraagt ecl:-
ter nooit meer dan enkele ti.entallen". "Het aantal waarneningert .ir: r.ei.
binnenfand is gedurende !t laatste decennium sterk toegenomen. -1le cY€r'-.
winteraars zijn stellig rnerendeels afkomstig uit Duitsiand, Skandirtz:vi,,
en Oost-Europal'

KLEINE I,IANTELIGEUVí: rt1;s tt(fsine ]Íantelmeeuw" is in Noord-ilrahanL eert
aanrnerkelijk schaarsere verschijning dan de Grote i'iantelraeeuw. 1ir zi.lr:
in totaal slechts zes waarnemingen van Kleine Mantelmeeuwen in onzs
provincie bekend.. Hiervan is óén waarneming van wat vc,r,lar iancJi.nui:r;!Íiii
afkomstig: - O6-C4-t 62: 1 juv. Flaes (Lrmosa )7 ,)7)':
GRoTE ITIANTELI!ffi;1-IV: "0p sommige plaatseà in het "binnenfancl" van l'ícor:i-
Brabant worden in de win+uerrnaanden nin of meer geregeld Grote l4ant*1*
meeuwen waargenomen. Za zijn er waarnemingen bekend uit de omgeving v:in
Waalwijk, rs Hertogenbosch, Valkenswaard en Dorplein. Het beireft hle;:
echter steeds slechts enkele exemplaren".

Zoals ondelmeer uit bovenstaande citaten bliikt, was c.a. 1! jaar tel-'.:;
een líaarneming van een ZIIVIERI,IEEUW in de Iiempen nog bijzonder. Scms ricirtr:
enkele exemplaren op na stormachtig weer, rnaar de soort ieek verd€ï si::'ik,
kustgebonden.
Tegenwoordig is de ZiLverme"euti, in sommige delen van oIiB werkgebied vr:,;-
we1 onafgebroken en in grote aantaf len aanuezig, (Vlt"t tluenen/ llo::ple i:r).
En het aantal overige waarrremingen loopt jaarlijko in de tienta1len"
De meeste - en de grotere groepen uorden echter nog altijd na ha;:de wir;,.i

of storm gezien.

De STORI0{ltg{.iW was i.n de zestiger jaren kenneLijk a} een j.ets bekenciert'r
verschijning. De toename van deze soort is in ons werkgeoieC ook mirriic|
snel verlopen, dan bij de Zilvermeeulr. Desain:-ettemrn iri de Storrnmeeui;
op enkele plaatsen in de Kempen eveneens vrijwel onafgebioken aanwÉilliír.

(Vli't Nuenen/ lcrplein) en bevinden zich ook onder de tientallen waar'-
nemingen die daarbuiten jaariijks bekend worden, tegenwor:rCig sons cnr:-'
centraties van meer dan 50 exemplaren bijeen.

De K'LEINE l'lANTlrLlEElM was in de zestiger jaren nog een wsre curicr";:.isi.;
in d.e Kempen. Pas halveriríege de zeventiger jaren ging de s;oort o-a]' vd'-
gelmatiger gezien vord.en, vooral bij de VAi'i te l.luenen en bij Budeliicr"'
p1eÍn.. Het jaarlijkse aantal waarnemingen neemt ncg al tijd toe, maar

Cesondanks zonderde 198, zich toch weI bijzonder uitt 0p het Veii-t8-:.rIi
was de Kfeine !4antelmeeuw vrijwel onafgebroken aanwezig, evenals i:,;'; :, 1-"

d.el6orplein waar zich soms zelfs enkele tientallen exemplaren L,ilee:l
bevon<ien. lrlaar ook buiten d.eze typischo "lvleeuwen-steks'r weï'den riugili
wat waarnemingen gedaanl Deze h,ad.den over het algemeen wel bei:i:ekki;i1i
op overvliegend.e exemplaren tij«iens of na harde wind. Ter il1u.'rï.r'a.t'ir:
hiervan, het volgende refaas:
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Op 24-Q4-t6-2 bevond zich 1 ad. Kleine llantelrneeu',r op he1. (loorvr;n. l:,
betrof een donker exempiaar, zoCai het waa:'schi;r.r1ijk de oniier::;cr,-r:
"intermedius" hretrof. De vogel moe'+. veel felle aanvallan viul Li€ ii ,i
meeuwen incasseren.
Wegens bijzonder slecht weer ging :,p ZB-a{-'8) Ias opnieuw het velrr
Bcven het Zwartven te Lage I'lierde circelden 2 g::ote l'leeuuu.n. i"let bl ,,; ,

een onvolwassen en 1 adulte Kleine llante.Imeeurv te zijn. )e adu'iirl v.),:
wa,s erg donker op de bovenzijrle van de vIeugels. Ius waa:'schijnli,ilr'.,,.
derom de "inbermediustt-ondersoort.
Ap 29-04-tB) zag ik sarnen met Pier{e v.d. 'ifielen 2 aciult,e K.Ieíne I'lar":.,
meeulren in noordelijke richting over de Reusel"se l'loeren .rlie6en" í)..i:
had.den ríe vermoedelijk te maken net "intermedius".
Deze dagen yerden door mij geen z,ilvermeeuuen of Stormmeeuuen gezlci -

rdaardoor de waarnemingen van de Kfeine l{antel"ureouwen nadnlkkeli,lk r;t,-.
vielen. Het weerbeeid werd gedurende de ]iele week gekennerkt Eioo:' z*,
krachtig'e wind en een zware bewolking waarrr:-t veel" nee:'sl-ag irr cie vi.,.
van natte sneeuw, i:age1 en rsgen vieL.
De GROTE Iï,ANTELI,EIEUW is de enige 1'an deze vi.er soorten r+aarvan ie si.:,- i'
ten opzichte van de zestiger jaren in de Kernpen niet ncenensvaa::.1 i5 -,

wijzigd is.
Van nà 1967 waren mij tot voor kort slechts g zekere waar:nerningcr-i i.:cr I r::

22-O9-t7) 1 ex. Beuven (I"i.Wasscher)
29-02-t7/a '1 ex. Geldrop , overvlÍegehd naar oost. (t.tieynen)"
21-01-176 1 ex. Beuven (f.rr.d.Kooi).
16-06-t84 1 ex. Goorven ,2de jaars vogel-: i(ckmeeuríer.] reageeroer :'",,

(I,ierre v.d. Wielenj

Daar is er in 1!B) een bijgekomen:
Op 06-05-t85 verbleef gedurende een kwartier een tweede-jaars vogcl
op het Goorven. Na steeds door grote wolken Kokmeeuwen bestookt te
zijn, koos dit exemplaar eieren voor z'n ge1d. (L.Peeters).
Literatuur:
Erve van F. ('61) Avifauna van Noord-Brabant.

KLAPEi§TER I'{OGELIJK T].N PROOI GEVALLIiN AAN SPi'RhT]R.

0p vrijdag, 2J-12-'85, bezocht ik d.e Mralpie. Ter hcogte varr <ie Vaarvsi,r:r;rl
ontdekte ik daar een Klapekster, d.ie zich van boomtop naar bocmtop [ei-;lii',
Ik bleef rm volgen en even later zag ík hem i.n een ruk door naar de l{oor.)*zijde van het gebied v1 iegen. Plots d.ook vanuit een Spar een Sperwe:: cir,die rt duidelijk op de Klapekster gemunt nad. leze laatste kon z'n !.:,:,i;r.i
nog maar met moeite wijzigen. l,let de kijker aan mrn ogen heb ik het sci,.,.r,,i-
spel gevolgd en uit de capriolen van d.e sperwer mcet ik concluderen iiat r.jj
de rlapekster uiteindelijk heeft ond.erschept.
Ik heb mq met spoed naar do plek des onheils begeven, maar daar warsr i,.,i,il
sporen te vinden, die uitsluitsel geven.

Harrie de Louweren.
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