
inrat m.i. de veg,.tatir: n:et erg ten goed"e komt. Als laatste: Waarom liet men
niet meer bomen rond het Goorven''§taan ? Het is rl; zo kaal da,t de vogels
op het ve::r d"cor het minste verontrust vrorden en je achter het ven d"e koeien
Ín d.e wei ziet lopen.
ldaarom vraagt men niet eer:st om ad"vies bij een milieu- of Vogelwerkgroep?
Lex"

lrggrrg:IcL
Op het T.H" temej-n te indhowen vond ik eind oktober dit ;aar talloze pluk-
resten van Koperwieken, Zanglijsteïs en i'lerefs" De grote hoeveelheden bessen
trad,den vele Lijsteracht,i3en a,angetrokken , waarop Roofvogels (Sperwers)
blijkbaar zeer adequaat rea.geren.
F'rank.

r/oorfopig overzicht van
pred"a,tor de Sperwer:
Waterral
l,.Iatersnip
Koekoek
Houtduif
Grote bonte Specht
Groene Specht
YsvögeI
Veldleeurrrerik
Koolmees
Pimpelmees
Zwarte i!ïees
l4atkop
Staartrnees
Merel

Welgeteld {1 sccrte:r.

Grote Lijster
Zang;li j ster
Kra,msvo§eI-
Koperwiek
Bf auw-t,ors+.
Roodborst
Cr:aurue':iliegenvanger
ÍJa :,,ramr r crrvÉ3!,uqu

Zwartjcop
.LJfr uJd.r

iiitis
Witte Kwiksta,art
Graspi.eper
1.die1evra,a.1

in de Kempen gevonden prooiresten met als waarschijnlijke

Spreeuw
Appelvink
Groenling
Putter
JrJ È

Kneu
Goudvinh
1(eep
llink
Rietgors
Geelgors
Huisnius
Iiingmus

Uiteraard zijn aa,nvul li:r,,en op deze lijst van ha,rtc'welkom. A11e prooivondsten
van algenene ei- nirde r alge."ene socrten kunnen word.en doorgege ven, evenafs
de resultatcn .ran braa,:ba1pluizen" 1,/e1 telkens vermeid.e'n ind"ien bekend:
Predator (zckerheiC. aangeven ), -'lindplaa bs. lrincldatum.

§BII§II5:BIEIq!EE-9I3IIË!:

0p 09-11-r80 vi-ng ik in Reusef een Tiietgors nannetje rnet een eigenaardíge
a,fwijking. Hij had- n.f. ecn d.uide-rijk;ekruisde bek. De pr.rnten van de bek
wa,ren niet zo spÍts als bij een ii::uisbek iraar gewoon zoals bij een Rietgors
met norr:rale bek. le vogel kon zich blijkbaar goed. redden met d.eze'rhandicap".
Hij was niet mager en ond-erscheidd.e zich verder niet van een gewone RÍetgors.

Jan Wouters.

$IS !§ §t§IE - Mg9'gM jyqS{-yt§- 9IEI 1!9!§-Y99I! §:

Ap 22-A4-'BO ving Jan Wouters een volwa,ssen vrouwtje lÍerel bij Hu1se1 en
ringde deze. Ongeveer een haff jaa,r 1ater, op 1i-10-'80 werd d,e vogel ge-
schoten te tr'ort l4a,hor. (Frankrijk), gelegen ten zuiden van Cap Gris Nez.

Ter verd.uideling d.a.t een groo'b percenta,ge Uilen a,1 in het eerste levens-
jaa,r omkomen het volgcnde voorbeeld:

0p 06-06-'79 1 nestiongen van de SteenuÍl te Reusel geringd
24-09-179 1 van deze ex. teruggernel-d_ als verkeersslachtoffer.
Op A1-06-,BO l nest;ongen va,n de Steenuil te Reusel geringd (op de zelfde

plaats ).
O2-O7-'BO 1 v'an d,eze ex. te::uggemeld a,1s verdrinkingeola,chtoffer.
10-08--tBO 1 ';an d.eze ex" teruggenel-d a,ls verkeersslachtoffer'


