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ENKELE ERVARINGEN MET DE BLAUWBORST (Cyanosylvia svecica)*

M.P. van Aerle

Inleiding

De Blauwborst heeft bij vele vogelaars altijd erg in de belangstelling
gestaan. De fraaie blauwe kleur van de borsÈ bij het mannetje net daarin de

witte vlek als ook het tamelijk zeldzame voorkomen en de meer verborgen
leefwijze van de voge1, zu11en hieraan niet vreemd zijn. Men moet hem echt
gaan zoeken in de lage vochtige terreinen die nog zljn overgebleven.
Vroeger Íraren er veel van zulke lage vochtige bosjes rond Helmond in de

beekdalen van de Aa en de Goorloop, waaruit boeren hun gerief hout haalden.
gok de Leemkuilen te Stiphout was een goed biotoop voor de soort en hier en
daar \das een paartje te vinden langs ruig begroeide sloten in lage weilan-
den.
Nu zijn de lage bosjes bijna a11emaal vèrdwenen en net hen de Blauwborst.
De Leemkuilen werden volgestort met huisvuil en industrieafval zodat ook
dit terrein verloren ging. Maar aan het Beuven zilrl ze nog te vinCen en Ín
de Peel b11jkt gelukkig nog een goede populatie aanwezig te zijn.
Door het ringwerk was ik in de gelegenheid vele uren in het biotoop van de

Blauwborst door te brengen. Eerst in de Leemkuilen te Stiphout en later,
vaak samen met,H.v.d.Westerlo, aan het Beuven. In dit artikel volgen enkele
ervaringen in de loop der jaren opgedaan met de soort.

Ik zair zo-n tien of e1f jaar geweest zijn toen ik voor het eersf een vogel-
Lje zag met een mooie blauwe borst, met daarin een witte v1ek. Het zat op

een lage elzetak aan de Schootense Loop onder Mierlo-Hout. Toen ik thuis-
gekomen, dlt aan mijn vader vertelde, zei hij dat dit een "Blauwborsje"
was, de volksnaam waaronder de vogel te Mierlo-Hout en Helmond bekend
stond. Later hoorde ik te Helmond ook nog de namen "Stervuggelke" en
"Blauwstaarske" noemen.
Deze volksnamen wijzen erop dat de Blauwborst goed bekend was bij mensen
die veel in het veld vertoefden. Toch is hij nooit talrijk geweest, a1 was
hij we1 in bijna elk geschikt terrein aanwezig.

IIet vqrenkleed

IIet verenkleed is zeer variabel wat bij mannetjes tot uitdrukking komt in
de hoeveelheid blauw op de borst en het formaat van de witte borstvlek.
Deze l-aatste varieerd nogal in afmetlng. Sommigen hebben een groËe, andere
weer een kleinere vlek. Eenmaal werd een nannetJe gevangen waarbiJ de vlek

* overgenomen uit de Kul-uut 5 ( 1986): 15-23 (gewijzigd)
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eerst zichLbaar werd a1s de veertjes werden r-erugËe$1-agen en een gevangen
mannetje had trelemaal geen v1ek. Ook de hr:eveelheid blauw op borst en keel
kan eeer verschillend zijn" Een rnannetje had zelfs nog een blauwe streep
vanaf de keel tot aan het oog. De,ruder:e naÍ?Ëetjes hebben het meeste blauw.
Aan de onderborst loopt langs heL b-euw een small-e zllarte lijn, gevolgd
door een bredere roestrode band.
Ook bij de vrouwtjes ka* eir veel verschil zijn. Sommíge oudere vrouwtjes
kunnen nogal wat blauw in hun vel:erikleeci hebben, jnngere vogels hebben
meestal geen blauw en missen meesÈàj. geheel de roe-slrode band aan de onder-
borst. Sommige ou<lere vrouvif. jes en jongere mannet jes kunnen, hr:e raar dit
ook klinkt, zoveel- op etrka.;.' li.jhen, {xt nog in he: r,oorjaar rnoeill jkheden
kunnen ontstaan bi j het r,'er, tstellen va:1 her ges l-acht.

De Staart is aan heÈ i:;lsale gedeel"te iets cver Ce heif t rcestrood, met
uitzondering van de tÍree raíddeiste pelrnen, Deze Dennen zí3n, evenals de

rest van de staart, geheel ewartbruin. In het ,ieugikleed hebben ze heÈ
gestreepLe voorkoaen van de ande;:e lijsterachtigen. en de 'ierCeling van het
roestrood op de staart is dan een goeci r.-emerk in vergeiijking met de

gehele roesfrode st-aart van de GekraagCe en Zwarte Roocistaart. Opvallend in
het jeugclkleed bij de BlauwborsÈ zijn ook Ce Zwarte bcvenkop en nek,
waardoor fijne geei-bruine streep-jes l'tc=n,
Bij het af.l-eggen van heÈ jeugdk-l=e.l beginnen ze geieidelijk op de oude
vogels te lijken, hetgeen i:ij Ce Eannetjes het besË fe volgen 1s. Een, op 4

juli gevangen exenplaarin jeu;i:1.- ig.d ha<] onder de 'oorst reeds 1ínks en
rechts',iat roestrood al.s aanzéi vc.:r i: ::cestrode borsfband. De borst zelf
was nog ges treepl- en getrlekt . i,laar.. ,1i,.. " É:9r:" noes f komen was op een paar
veertjes enig rood te zien aart .lë toppen. Aan rle keel lras op de
rechterzi-jcie aL enig blauw aan;ezig a1 s eer, srreep je. Àan de linker:zi jde
nog niet.
Een andere jonge vogel waarbi i he: gesireepte jeugdkleeti bijna verdwenen
r,ías en die gering<1 werd op 6;u1r, had flog geen enkel -qpöcr van blauw of
roestrood op dË borst en l-eek veei op een rrrouwlje. Terug gevangen op 24
juli bleek dat er nu enig blauw aanwezig lias cp de borst en lrerd de

roestrode borstband zíehtbaar, alsmeCe eefi spoortje -*ll van de "3ter".

A1s het jeug<ikleecÍ is verC',renen hebben de mannetjes de "sLer" op de borst.
Deze is aanvankelijk niet viL rnaar roestrood aan Ce tophelfL en wit aan de
onzichtbare basale helf t. Ook bi j oucle vogels wordc ,.lit aangetrof fen vlak
na de ruí. Pas a1s de verjrtjes wcrden teruggesiagen komt het wit te
voorschijn en pas later in het selzoen is ile "ster" geheel wir. Bij een
veldwaarneming zrrllen deze vogel-s waar*etiijn1Íjk voor een "r:oodgesterde"
worden aangezien.
Geldt dit laatste voor de mannetjes na het broedseizoen, ook in het vöor-'
jaar kunnun nog moeili"jkheden ontstaan zoals uit het volgende blijkt.
Op 6 rnei 1985 werd een mannetje gevangen mel een roestrode borstvl-ek zadat
het leek dat het om de nominaatvorm (C.s.svecica) girrg. ïn de hand was te
zien dat een paar minuscule witte puntjes aan rie oncierkant van de rode vlek
aanwezig waren en toen ík de veertjes oplichtte bleek daE deze vanaf de
basis ongeveer voor r1e hel-ft zuiver wit waren en het dus een exemplaar van
de subspecies (C.s.eyanecula) betrof. Toevallig droeg deze vogel een
Spaanse ring waardocr iets meer van irem bekend'1rerd. Het bleek nu dat hij
ook a1s witgester<ie was geringd in november l-984 i"n de provincie Sevilla en
we1 a1s mannetje overjarig. Dit l-aatste zoir beLekenen dat de vogel minstens
bijna twee jaar oud was en ele "ster" na de laatste rui nog rriet \ias
uitgektreurd. Zouden er misschien vogels bij zÍjn waarbij dit proces
halverwege sEopt?
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Het blijkt meer voor te komen want van een soortgei.ijk geval '*ordt gewag

gemaakL in "Das Blaukelchen" varl Egon Schmidt en ook in "IndentificaËion
Guide to European Passerines" van Lars S,rensson wordt hierop gewezen.

UiË bovensEaande blijkt wel hoe variabel treL kleed van de tslauwborst kan
zi jn en naar mi jn mening is de rc-*dgesterde vorrn (C. s. svecica) zowel ln het
voor- a1s najaar a11en met zekerheid te deteruineren a1s men de vogel in de

hand heeft.

De roodgesterde vorm

De nominaatvorm(C. s. svecica), die ín Scandinavie broedt en we daarom
gedurende de trektijd zouden kunnen ver*achten, sehijnt maar !7einig in onze
omgeving voor te komen, Slechts eenmaal uerrJ een :annetje gevangeo, oP

7-7-L968 aan het Beuven" IIet was een adulte vogeL iDet een grote roestrode
vlek en met sterk gesleten slagpennen.
Gezien de datum is deze vogel niel te plaatsen: uas bet ncg een zeer late
voorjaarstrekker of een reerls eer:r er6! vïceJe ra i"ars trekker? 0f Í/ias de

vogel misschien hier bl,ijven hangen öË de voorjaarstr:e<?
Verder zag ik op 27-4-L952 een ite:1n*t-ie iri een mf eras -ie o:rder Someren-Eind,
maar gezien latere ervalingeil t s il,:ze iiaarnenleg op zr 1o mins t
twijfelachtig te noeuen.

Aankomst in het voorjaa{

Vanaf 1943 heb ik r1e data genoteerd waFrcp ik le soorl yoor het
constateerde.

eers t

t,
(1t



Bï,,AUWBOR§T 91

Tabel- 1" Bl-auwborst eerste waarnemíngsdata in Z"O" §rabanË

1943-26*3;
x 944-19*4;
L9t+5"24-3;
L946-28-3;
191+7-25-3;
I 948*2 3-3;
1 949-2 3-3 :
1 950-30*3;
1951-28-3;
1952- 9*4;
1953- 4*4:
1954*23-3;
1 95 5*28*3 ;
195 6-25*3;
1957-2&-3;
I 958-28-3;
1959-22-3;
1950-25*3;
196r- 5-3;
1-962* 6*4;
1963-29*3;
L964*29-3;
1965-26*3;

L966- 9*4;
ï967*L6*4;
L968-26-3;
1969-29-3;
19 70-1 I *4;
1971* 3*4;
ï972*25-3;
L973*28-3;
-'t c1 /, *1'1 *'1 .

L97 5-24*3;
1976- 1*4;
L97 7 *12*3;
1978- 8*4;
L979- 4-4;
19 80*2 5-3;
1981*25*3;
L982-22-3;
1983-29-3;
1984-30-3;
r985- 3-4;

c

^(
^§u
d
r!o
§
d

0
d
a

ö
-§
,ï
d
§
-f
-d(-,

2§§

2,§§
d

o
d
&
d

6d§
2§§

3
-#U

d.
ó'ffifio

d
2§c

Leerakuitren, StiphouË
de Vennen, Stiphout
Leemkullen, SÈiphout
de Vennen, Stiph.out
de Vennen, Stiphout
LeemkuíJ-en, §Èlphout
Goorl-oop, MÍ.erlo-IïouË
de Vennen, §Siphout
Goorloop, Míerlo*HouË
Goorloop, Iulle rlo-I{out
LeemleuÍ1.en, §riphout
Go*rXoop, Míeri"o-IlouË
de Eeemd, Míerlo-Hout
LeemkuÍ1en, StÍ.phout
ï.eennlquÍ1en, §t{phout
Leeorkuilen, Stiphout
Leemkuilerr, StlphouÈ
teenkuÍlen, SËíphout
Beuven, LÍerop
T.eeultuÍtr-en, St iphout
ï,eemkuilem, SÈiphout
Leemkuil-en, S*iphout
A.$tense Peel-, Asten
Leemkuilen, Sti-phout
Beuven, Lierop
Beuven, Lierop
Ber.lven, Lierop
BeuvÈn, T,i.erop
Beuven, Li.erop
Beuven, Li-erop

td+2qq Beuven, Lierop
d** 8"'l.r".r, l,i".op
d Beuven, Lierop
d Beuven, Lierop
í Beuven, Lierop
d Beuven, Lierop
I Beuven, Lierop
í Beuven, Líerop
d Beuven, Lierop
d Beuven, Líerop
d Beuven, Lierop
í treuven, Lierop
d Beuven, Lierop
d trer-rven, Lierop

In deze 43 jaar viel- de eerste i*aarneming l keer ín de ee!:ste, l keer in de
traeede en 29 keer Í"n de derde decade van maart " ïn aprij- 9 keer in de eer-
ste en 3 keer in de Ëweede deeade" De vroegste waarnemíng vi"eJ" op 5 maart
1961, wat vroeg te noemen is, In datzelfde jaar zag i"k ook nog een maanetje
op 15 maart in de Leemkuilen fe Stiphout wat ook aan de u:oege kanÈ Ís. De

gemiddel"de (medíane) aanlcomstdatum is op grond van cleze gegevens: 26 maart"
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Bi"j C* traaLst.e tï,í*a waarnemÍriger:s resp. 1-6 aprÍ1 tÍ}ei, *i1 I9 aprll- 19&'4

waren ze nafuurlÍ"jk" a-!. ïa-ng *erug, NieE aï-ti"id was i.k eï op uÍt ze zo xrr'oeg

rnogetr-i jte te ,;lntier"e, ïn 1944 'i: 
" v" *aa iret öörtrCIgsEí jd en Ídaren etr v;*ak

andere uorgen, Haar a1s reg,e)- gi,ng Ík na 2* maarfl eens kÍjkeri af z* al"

terug w&ren en vaak was lít het g;:-.ra1""

Men zou kunnen ste.Ll"en riat- iie i-l: Ir.irlr:cir-.: ix..:.l.Ït vail uaarf aantr($ulan $ct een
enkele voorloper in cle eeï:§ ie i:relil " B{ i dÍt laatsLe aal hec weer wel een
belangrijke ro1- spelen.

I,aat s Èe waarneginsen herf s.ilE"r,§]c

Is heÈ geuakkel-Íjk de Blalrwhtrrstr waar te nemen in tret xioorjaar, veel 1as-
tiger Ís het set de laatste \,íaarnemíRgen na tret broedseÍzoen" Ce zang is
weggevallen en s!"echÈs nu ën dan tt*orE men de tr-okroep "fie-rek-8ek""
Begin augustus, roogelijk reeds Í.n jutr-í uijn er vogels, díe ttun broedgebied
verl-aeen. Twee juv. vogels resp. gerítrgd 30 juní en 31 juJ"i aan het Beuven,
waren op I en 10 augustus iete opgesehoven na&r het zuiden toï: Hamont,
juist over de Belgische grens (afstand ea. 20 km)" ï,íaargeno§len vogels in
september zullen waarsehijnl,i ik veelal doortrekkers zÍjn.
Vanaf L967 ríierd jaari-i jks rie laaiste waarneming genoteerd, voordíen
s pclradi s ch .

Tabel 2. Biauwirorst laalste liaarn**ir-rg*arta in 2.0. Brabant.

1957- 1*9;
1961* 9-9;
1963-r7-7;
L964-22-8;
L967 -23*9;
1 96E *28-8;
r§69*28-9;
i.970*23*9;
197i.-18*9;
'l o7?:1 6-Q.

Lw j,

1973* 5-9;
1974-14*9;
L975- V*9;
L97 6*1"&*8;
L97 7 -t7 *9 ;
1978*1- 2-8;
i"979*15*9;
1980- 6-9;
1_981* 5-9;
1 982-15-9;
1983-17-9;
1984- 6-9;
1 98 5-1 0*9 ;

s
iuv.41o Jïrv.

1 ex.
1UV.",
o+Q

ó" Juv,
t§.ö ,luv.

(Í -tuv.
4.o .-llrv.

juv.
d ir-ro "" §-2 juv.+ö. "lr.lv"
81+o overi 

"l+o Gver_l "

d+q .j,r.r.
6*o over-1 .
.4.d -luv.
z dd 3uv.J
"o Juv "

juv"
I juv'
I ex.

Leemkuilen, Stlphout
Leemkuilen, Stiphout
Leemkullen, Stiphout
Leemkuilen, Stl-phout
Beuven, Lierop
Beuven, Lierop
Beuven, Lierop
Beuven, Lierop
Beuven, Llerop
Beuven, tierop
Beuven, tierop
Beuven, Llerop
Beuven, Llerop
Beuven, Lierop
Beuven, Lierop
Beuven, Lierop
Beuven, Lierop
Beuven, Lierop
Beuven, Lierop
Beuven, Llerop
Beuven, Lierop
Beuven, Llerop
Beuven, Lierop

Verreweg de meesce
i:9*9*f 969 en het- i*

gevallen ï,{aren
opvallend dat er

. rimgve.ng§{-ën. }e le{xfiste datum was
geer:l enkele okto!:er waarneÍ§-í-ng i:ii Ís.
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Toch valt te veËwachten dat er in díe maanrÍ wel eeÉs *eu exe&plaar aanwezíg
was, maar de vangplaats is kleín vergeleken bij het ven en er werd slechts
zo no en dan geva&gen" Ín "$e Nederlandse Vclgels" van Eykman c.s" wordt ddn
vogel van oktober vermeld: 7 okÈ" 19CI4,1 ex. versametd te eaberg {ï,}.
Gedurende de trektijd kunnen ze weX eens öp plaatsec tereeht kouen lÉaar men

ze niet zou verwachten" Zo zat er öp 29 avg. 1957 -s morgens een mannetje
op het dak van ons schuurtje aafl cle rand van een woonwijk te Mierlo-Iíout.
Vloog dan naar de grond om een dreigende houdÍng aan te neÍnen tegen een
paar fouragerende huismusserr ou na wat schijngeveehten te verdwijnen.

Gedrag

Bíj het ringen kwam aan hee l"ícht dat ze soms van plaat.s kunuen r+issetren in'
het voorjaar. Geringde iaannefjes aan het Beuven werden op ele zelfde morgen
een paar honderd meter verder \,Íeer teruggevangen in het ÈeËrítoriuxu van een
ander paarÈje. Ook in "Das Bl-aukelehen" van Egon Schmidt wordt hierop
ge!Íezen,
Zulk gedrag is natuurlijk erg 1-astÍg bij heÈ ir:ventariseren en heÈ valt te
vrezen dat hierbij nogal eens <lubbeltel-lingen zulien voorkoraen i-n gebíeden
waar meerdere paart jes dicht bj-"i elkaar huizen.
Ofschoon de Blauwborst een ÍBeer vërbórgen l-even leidt en veel op de grond
zit, waar hij op vochiige plaatsen fussen het struikgewas of zoals sons aan
het Beuven op modderige bodem naar voedsel zoekt, vliegt hij toch graag"
Vele mal-er, zag ik ze op en neer vl-iegen als tk bij <ie neEten zat. Vl-ak over
de rietkraag of tot op een paar meter hoogte vlogen ze dan in straffe
vlucht voorhÍj. En a1Ëijd soli,tair! Mogelijk waren ze dan op Íiieg naar goede
fourageerplaatsen of kwamen hiervan eerug" Meermalen rraren ze te zien bij
het voedsel eoeken onder de wilgenstruíken en vooral a1s heÈ water zakte,
op de modderige bodem vaa de vangbaan Eussen heÈ riet. Bij het aanvliegen
kwam dan menÍg exemplaar in het neË Ëerecht. WÍsten ze dit te ontwljken dan
fourageerden ze zonder angsE onder het rritstaande net.
Dat ze graag in de modder naar voedsetr zoeken bleek ook uit iret. feit dat
geringde exemptr-aren werden teruggevangen waarbí"j de rÍng nÍet was af Ee

lezen omdae de inscrÍptie was dichtgeslibd ueE verse modder, welke dan
eerst verwijderd moest worden.

Verder waren na trreL broedseizoeÉ op eeR pas dro,oggeval-I-en modderÍg biezen-
veldje, za 'a 20 mefier r-lit de rieLkraag, herhaal-delijk 3 a t, fouragerende
BlauwborsEen te zl-en" Ze saten nooii bij elkaar t,Íat soras wel t"ret geval was
bi3 daar eveneens aani,rezÍ-ge Rietgorzen
In de paa.rtijd {,íaren wel- eens el-kaar najagende vogels te zien en een enkele
keer een nest pas r,"litgevlogen jongen, die nog bij etrkaar vlaren. Ilet zijn
goede vliegers, die zich behendig in snelle vlucht door het sËruÍ-kgewas
weten te verpS-aatsen. Graag laag over de grond en verreïd'eg de meesÈen
werden dan ook j-aag in heÈ net gevangea" Ze zijn -s morgens erg vroeg
wakker" IÍet was meest.al de eerste vogel, dle gevangen werd. Ook -s avonds
zijn ze nog laat actief, '
Een keer verraste ik een ElauwborsË op zijn slaapplaats in de vroege
morgen. Di"r'oras ín her. riet langs de vangbaan" Bij het plaatsen van het net
r,7as ik gepasseerd zoncÍer dar de vogel opvloog maar bij het terugkomen
fladderde deae op circa 1"60 meter troogte uit het riet r,reg, vloog tegen het
net naar &iist te ontsnappen.
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Rookbad

0p 1-9*1957 ueg àk een El-auwhorst een ro*kbad nemen in de LeemkuÍlen te
StíphouË. Een gedeelfe van d* l'.uílerr ldas reeds gedempe meË trtrlsvuíl en Ín
brand gesLoken lrat een sfierke r:oo[<.onfiwíkkelíng verosruaatrtte" Door de wÍnd
i,*erd de rook laag over het cerrein rneegedreven" Op circa 30 meter van het
smeulen-de \ruur zat eeft vroilwc je Elaur,rborst op een leernbrllt van ongeveer 1

meter hoog en een p&aï: rÍà€8eï ï*ng en breed. Vleugelschuddend en Eet de uÍt-
gespreide slaert wippend za.t de vogel in de rook en verplaatste zlch
telkens daarleeen r*aar de Ëee$i-e r*eik overdreef . lia ongeveer drie Éinuten
vloog z{" j weg.

Ringresultaten

Tot in 1985 werden 697 exeuplaren gerLngd en 3 gekontroleerd.(ring afgele-
zen van gevangen vogels die eerder door anderen werden gertngd) nat het
totaal op precles 7OO brengt. Hlervan werden de volgende resultaten
verkregen:

1 Arnhem juv. 02-08-1969 Beuven
s 379.269 03-05-1973 Valkenswaard N.B-

gekontroleerd door rÍnger
2 Arnhem o juv. 19-08-1973 de Biezen, Nederweert L.

s 6L7.472 23-04-L974 Beuven
gekontroleerd.door ringer

3 Arnheu o juv. 05-09-1973 Beuven
s 734.636 16-09-L973 Nederweert L

gekonLroleerd door ringer
4 Arnhem o overj. 01-09-1973 Budel-Dorplein N.B.

s 692.774 O8-05-L977 Beuven
gekontroleerd door rlnger

5 Arnhem o overj. 10-07-1976 Beuven
s 933.9L2 28-06'1977 Grafven, Strabrechtse ÏIeide, Ileeze N.B.

ring gevonden in braakbal
6 Arnhem o juv. 15-09-1982 Beuven

a 533.462 ca 18-04-1984 Rijssen Overljssel
geslagen door roofvogel
juv. 30-06-1968 Beuven
01-08-1968 llamont (L) Belgie
gekontroleerd door rlnger
juv. 31-07'L968 Beuven
10-08-1968 Hamont (L) Belgie
gekontroleerd door ringer
juv. 12-08 1969 Beuven
07-08-1970 Hamont (L) Belgie
gekontroleed door ringer
juv. 22'07'L975 Beuven
03-01-1976 Rio Caye (Badajoz) Spanje
gekontroleerd door rl-nger
juv. 03-09-L977 Beuven
L0-L2-L979 Los Palaclos y Villafranca (Sevt1la) Spanje
gevangen

7 Àrnhem
s 250" 776

I Arnhem
s 151 .790

9 Arnhem
s 379.&49

10 Arnhem
s 847.972

11 Arahem
a 2CI0"559
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12 Arnhem o overJ. 09-05-1983 Beuven
a 533.836 29'09-1983 Prat de Llobregat (Barcelona) SpanJe

gekonÈroleerd door ringer
13 Arnhera o juv. 06-09-1984 Beuven

a 706.480 27'lO-1984 La Albufera, Mallorca (Balearen) Spanje
gekontroleerd door rí-nger
0p 30-6-1985 weer teruggevangen aan het Beuven

L4 Arnheu juv. L2-09-1970 Beuven
s 437.429 (L6-1L-L971)=a11een briefdatun bekend, La Puebla deL Rlo

(Sev11la) Spanje
Geen bijzondertreden

15 Madrid o overJ. 24-IL-L984 ï,a Puebla de1 Rio (Sevilla) Spanje
n 34.623 06-05-1985 Beuven

gekontroleerd door ringer

Van de terugOeldingen uit SpanJe valt af te leiden dat de soort
gedeelteliJk overwlntert op het IberÍsch schierelland (nrs. 10-11 en
waarschijnlijk ook nr. 15.
Behalve in Spanje lcwamen in ons land gerlngde Blauwborsten ook in Marokko
Ëerecht. (Speek en Speek 1984).
Verder ls de soort in West Àfrika als mlgrant bekend uit Senegal, Ma1i en
Nigeria (Serle, Morel en Hartwig 1980.

Plep.Le-tgo_lry

Door het rÍ-ngen kon vel.e rualen plaatstrouw worden aangetoond. Meer dan 40
Blauwborsten werden in vol"gende jaren op de ringplaats Eeruggevangen. De

oudste terugvangst i*as na 4 jaar vaÍl een juveniel exemplaar, geringd op 10-
08-1975 en teruggevonden op 23-08*1979.

Lilela UU!.

Eykman C. c"s. 1937, De Nederlaedse Vogels. I,/ageningse Boek- en Handels-
druklceri j. I,trageníngen,

Sehmidt E. 1970. Das Bl-aukel-chen. Ziemsen. ï,iittenberg ï,utherstadË.
Serle W., G.J. trÍorel en W. ï{artr*ig 1980. A.. Fieldguide to the BÍrds of West

Africa" Collins. Londen.
Speek B.J. en G. Speek 1984. Thieme"s VogelËrekatlas" Thieme. Zutphen"
Svensson t" 1970. Tdentification Guide to European Fasserines. Naturhisto-

rlska Riksmusees " Stoekholm.

Adres : Past. Stri jboschstraat 18u I{el-mond.
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PlaaLsen i-ir liecierl.antl, tseïgië en
terecht kwauen of geringri wereten.

Span-je waar ij-l,i;-l'oiborsÈen van het Beuven

ile ct j f ers verwi jzen naar de t.eks t ) .

't4-tr 5

\ 0o11


