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Wederom heb ik enkele raeldingen van gevonden prooien doorge-
kregen: .
- l{inter 179." Vlieland, 1 Houtsnip' (pred.ator onbekend)
- Wlnter í80: Schiermohnikoogl 1 Houtsnip

1 \ïa terral ( be ide predator onb . )
1979: Reuselse lr,{oeren, 1 Goudvlnk (zeer waarschijnlijk gesla-
gen door Sperwer).
Februari 1990, lage ll'iierde, ! Patrijs ( gewlagen door Sperwer).

fn het boek t'The ïïind Birdstf van Peter lJdtthiesen ( een schit-
terend Ameri-kaans boek over Steltlopers) vinden we op pagina 20
een opmerkeli-jk fragment:
-- Een vroeg experiment met het gedrag van steltlopers werd ge-
daan door Mark Catesby, wlens rritatuuriijke hlstorle van Flo-
rida, Carolina en de Bahama eiland.entt ( '17.54) de enlge frna-
tqurlijke historiqrr van öetekenis was in de \tieuwe ltr/erefd rvríór Alexander ![11sons' rrAmerican Ornithologytt uit 1809
Catesby yooyzag een Rosse Sieenloper van steentjes ort om tg
draaienr oil zodoende be.ter het fourageergedrag te kunnen be-
studeren waaraan d-e vogel zLJr! naam te danken heeft (In het
Engel-s: rrTurnstonett. Frank). fn een tijd waarin wetenschappe-
,1ijke experi4enten veel minder ingewikkefd waren clan ze tegen-
woordig zi-3n, werd de vogel systematlsch voorzien van steen-
tjes waar echter niets onder 1ag. ï{aarop Catesby sc[rreef :ttNot finding under them the usual foo.d, it dj-ed.rr---

rirank.

DE IVíEE:MAÀNDEIYJKS], ITOOGVLTiTGER

0p 11-07-177 was anze prlvd-ringer Jan Yr'outeis vogels aan het
vangen bij een klein loofbosje bij Reusel. Op een gegeven mo-
ment belandde een op trek zijnde, onvolwassen Blauwborst in
ódn van zi.jn netten. De vogel werd voorzi-en van een rlng en
ureer losgelaten.
Een aantal maanden l-ater ontving Jan bericht C.at het ïogeltje
op 05-12-'77 geschoten was j-n l,os Palaciosy Villafranca, een
plaatsje gelegen iets ten zuíd,en van Sevilla, Zutd-Spanje"
Het was de enige Blauwborst die Jan tot nu toe ooj-t ringde'
(een terugmeldingspercentage van 1OO% dus).
--Bedankt Jan voor de gegevens !
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