
RUSSISCIIE KAUIfEN (Conms monedula soemmeringii ) in d,e Kempen.

De RUSSISCIIE KAUW (Corvus monedul-a soemmeringii) is een ond.ersoort va^n
d-e bij ons voorkomende vorm (C.m.spermologus) en is a^fkomstig uit
Rusland., ÏÍest- en Mid.d,en-siberië (Coombs 1978)
Over het voorkomen in Nederland. is feitelijk vrij weinig bekend. en bij
mijn weten is er sind.s 1!60 (Voous, 1960) niet of nauwelijks meer
iets over gepubliceerd.
Ook het beeld" van het voorkomen in d,e Kempen is urij vaag, hetgeen d.arr

voornamelijk te wijten is aan het feit clat d.e meeste vogelaars niet
attent zijn op het voorkomen en niet of slecht op d.e hoogte zijn van d.e

kenmerken.
De lndruk bestaat echter d-at d.eze ond-ersoort, althans in sommige (strengere?)
winters, zeker niet zeldzaam is. Een pa"ar ervaringen bevestigen dat:
- Enkele jaren geleden werd. d.oor Ton Heijnen en ond.ergetekend.e wat meer

aand-acht aan het eventuele voorkomen van rrsoemmeringiirr besteed.. Solitaire
exemplaren of kleine groepjes van 2à4 e:rx. werd.en min of meer regelmatig
gezien in troepen overwinterend-e kraaiachtigen (ROEK & KAUW).

- In d-ecember 1!81 en januari 1982 werd-en tijdens regelmatige tellingen in
Veldhoven tenminste 11 verschillend.e rrRussenil gezien. Geteld.e oppervlakte
ca. 25OO h'a.

-'n Excursie op 31-01-81 (met THe en Heleen C.) in d-e omgeving van d.e

Neterselse en Land-schotse Heid-e leverd-e rn lO-ta1 rtsoemmeringiirr op waaron-
d.er enkele zeer fraaie.

Omd,at d.it een ond.ersoort is en dus niet strikt gescheiilen van rfsperuologusrf
bestaan er overgangsvormen met intermed.iaire kenmerken. Dergelijke vogels
worden soms gezien, maÉ.r zouden we1 eens lastig van SKANDINAVISCIIE KAUWEN
(G,n.monedula) zijn te ond.erscheiden!
Dit soort probleemgevallen zijn echter in bijna aIle gevallen onged.eter-
mineerd. gelaten.

Het beste kenmerk van Isoenmeringii'r i-s d,e witte, vaak ietwat langwerpige
vlek in d,e zijhals. Bij ttgoedett exemplaren geeft d.at op enige a.fstand. en
van voren gezien het effekt van twee I'koplampjesfr!
Voor verwarring zorgen oud.e exemplaren van itspermologustr: het zeer fichte
grijs van hun kop (lehalve d,us de kruin) lijkt vooral bij sterke zorrrLe-
schijn in de hals zilverachtig, bijna wit. Doch dit is niet ond.er all-e
omstandigheden te zient houd.t de vogel de kop van het felle ticht ilgewend-
d,an is van een witte vlek niets meer te zien.
Een goed-e rrsoemmeringiirr heeft oniter al-l-e omstand.i-gheden een duid.elijke
witte vlek in d.e zijhals. Het is dus zaak een verd.achte KAUW langdurig te
observeren totd.at men zeker is van ziTn zaak.
ItSoemmeringiirt zou ook een wat d,onkerd"er buik hebben dan ttspermologrlsrt
maar dat is niet altijd goed. te zien. De SKANDINAVISCIIE KAUW (C.m.moned"ula),
zeer zeld.zaam in Ned,erland", heeft d.aarentegen ncg 'n lichtere buik en vage
witte vlekken in d.e zijhals (Coombs 197ó). I{ypothetische overgangsvormen
tussen Itsoemmeringii-rr en ttspeïmologustr lijken d.aar dus nogal op en helemaa]
moeilljk word,t het als we ter maken zoud-en hebben met overgangsvormen tussen
rrsoemmeringiirr en rrmonedulatt.

Sa,menvattend.; De vorrn "soemneringii-r' is i-n d.e Kempen vermoed-elijk een
regelmatige wintergast, zij }:et in kleine aantallgn. Gezien zijn noord-
oostelijke herkomst is hlj in strengere wintWfets talrijker. Helaas
ontbreken uit d.e strenge winter 1978/79 vold.oend,e gegevens om d,at te staven.
Het herkennen varr rsoemmeringiirr is bij zuivere exemplareà nÍet z6 moeí-
lijk. Overgangsvormen echter zijn lastig van zowel "speluologusr als
I'monedula, te ond-erscheid-en, lfiÍilÍàÉC**r in het veld. zelfs onmogelijk.
N.B. Dat ze nog tot laat hier verblijven getuigt d-e waarneming van 2 sor.

te Veldhoven op 29-04-77 (r'tu")

Literatuur: COOMBS, F.J. 1978. The Crows, a stufir of the corvlds of
Europe.
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