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CJp 21-04-tB) be"roncien enkele mensen, reaaronder Hein PrinÍlen en Pierre
van de Wielen, zich bij de Kokmeeuw-kol-onie te Burieldorpl.ein.
0m 11.40 uur vloog d,aar een i\ieeuw op, die geheel wit 1eei.: te zijr,!
In eerst,e instantie werd hrj op c.a" l0 meter, naar later op c.a. 20C
neter afstand waargenomen rnet een 10 x 4O-kijker en een 20 x 60-tele*
scocp (Kowa-zoom).

Beschriilring:
Kop.
Wit, uitgezonderd. een iets vale vl-ek achter het cog,

Snavel-.
Vorm: als Kokrneeuw.
Kleur: Rossig, zonder tekening, niet hel-rood ais b:-j Zwar'+"kopn;euw.

Poten.
A1leen in vlucht gezien. tronkere kl-eur.

V1euge1s.
Vorm: Staken in zit-positie voorbij d.e staart uit er"r werden schtrj-n

omhoog gedragen (vergelijkbaar rnet Stern-achtigen).
Kleur:Geheel zuiver vrit, zonder tekening.

Rug.
Met kijker: zuiver wit.
Liet telescoop: een licht gritrze gloeii zichtbaar.
À1gehee1 uiterli;k.
Zelfde vorm en grootte als Kokmeeuw.

Gedrag.
0p het water zeer druk fouragerend en rondjes-rlraaienC.
Zat dieper ineengedoken dan de aanwezige Kokmeeuwen.

Vergel i jk ingsmogel i jkheden.
Behal-ve Kokmeeuwen waren ook Zilver-, Storm- en zj Zwartkopmeeuwen jr-t

de directe omgeving aanwezig'.

Een en ander pleit voor een aciuf te Z'"rartkopneeuw in winterk}-eed, inaar
deze nogelijkheid valt af, gezien het feit dat de sr-ravel niet zwaarde.r
was dan die van een Kokmeeuw.
Resteert eigenl,ijk uit:;luitend de mogelijkheid van een albino Kokmeeux.
0f vcldoet de beschrijving aan een bastaarri Kokmeeuw-Twartkopmeeuu?
Suggesties zijn welkom bij d.e redactie.

DI\TINSE WAAFNEI,ÏINGEN VAN SLECHTVAIK(EN) OP DE STRABRECHTSE ]ffÏD[.

Op 27-01-tB) zagen enkele mensen, waaronder Pierre van d.e Wieien, 2
adulte SLechtvalken boven het Starven op de Strabrechtse hei,i.e.
He+, betrof 2 vrouwtjesi Na een tijdje thermieken verduenen de vcgels
in oostel-ijke richting.
Kees Hendriks zag een paar tlagen later 1 ex. bij het Bei:ven.
Op 16-04-IBl tenslo+,te, werd tijdens de Kenpische waLervogeltellirrg
een vïouwtje Slechtvalk waargenomen bij het Beuven, nu door Piet van
Happen. 0f er een relatie besLaat tussen de waarnemingen is triet be-
kend.

H.


