
Alvorens te i:egi-nnen ilii ii,; eerst esn probleei:rpje aan de orde
stellen. Er j-s niet zoaAs je misschie;:. zcu verwachten een ge-
brek aan copy vooÍ'ö.eze rubrï-ekr.,naar het spul dat ik bj-nnen
krijg komi altijC -,r81'L Cezelf,C-e,nensen" Zoek daarom even of je
v'iat kunt vinden en maak eï een klein arbi<elt je van!(vriendelijlr
bedoelt ) l_ex
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0p 2/;-94--t'ig na:n ik in de ,tertgan6 2l'aclrricler,,ers l,/aar" Beid.e
exemplaren zaten t-n een eik r;raarin een hcl bevond dat bezet
was door een paart je Pi npel.:tezen" sceu.cis als èèn van de mezen
het hol verliet vrerd d.eze cloor ö-e 3conlrl s1,sr.s bedreigd lvaar-
bij sissende geluj-den we::den genaaki, scils -werden ze zelf s tot
ver uit d.e omgeving van ?ru.n nestplaats '.,erjaagd" li'aarschijnlijk
is de verklaring voor ,C-it gedra6, dat Ce 3ooinklevers het hol
als broedplaais v,,rild"en innemen. Iv;ee lre.ren later bleken ze
zich echter ca 20 r::eter verderop in hei gelcied gevestid te
hebben
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IiUfFAALSCI{OLVEI1S W:L'S.G.,EI"í01,[E1\T rií DE i{Ei;lPEiii "- - - ;i - oi -; ió- ;;;;;; -;; ; -
rusti-g en z,onnig weer" De

Yenerna zich aan hei Goor.ven" llet was
zor\ stond- in het vvesten zodat het

licht id-eaal v,;a-s,
Turende door ziSn rCelesr,'ro11'' ontd.eirte hÍj om 17 "3Ou 3 vrij
grote vogel-s die zl)n rlchr,'ing in lrwa,nei:.. Toen ze dichterbij
gekomen ïriaren e1L zel,í's op ca 75 ,neter afstand op het ven plaats
naJnen, zag hiS 1a'1, het ;\alscltoivers y/aren, rnaar het volgende
vi-el hem op: De vogels hadden Àeen i'iitbe dijvlekken en geen
wit aan de kop. lfc', 't!ai.,eL ge -'1 onv. -iarscholvers d.aar c1e borst
egaal zv,rart 1.valr. .le t lonlierEeel -ran d.e snavel liep door tot
achter het oot. Over heu C:-ep:',,r,arUe verenkle eC ]ail een staal-
blauwe tot (:roe-ie ci'iL.-i:'., r-:r'i:---: lavji_ ze iccs een veel eIe-gantere en filnirr geLor-'-i.,-:'-. i -t-,_.,-,.1: ,;::tc_l:, h1 J nao al gautv
d-oor hler nret :nei ge-.-oï1a r\.a1schcl;ei:,J 're doe:, te nebben, lda
een tijcl geoor:en ie hcbbcn, rre:troir --et crietal orn '18" 20u in
oosteli jke richti.rg"
Thuis aangekoir:en kon iiooc laie:", i:a h:t .rraadplegen van wat
literatuur, cle rrogeis cl.eterminerejr al-s zijitde iiuifaalscholvers.
Deze waarneming is zeer bijzcnd.er d.aar ,iuífaal-schol-vers ten
eerste echte kust.rcgels zijri die zich zelc.en naar het binnen-
1and. begevenr eil ten 1;weede, ook aen de liust van ideclerland
maar zelden gezien worri.en. De ;,irrifau-na van irtoord-tsrabant metd.t
clan oolc geen enkel-e waairnerning ulit ^iize provincie.

Koos bedankt vool: ;e gegevens.

RANSUTLEN OP \TOGEIJACHT _I§.-P.E_§I4!.
netchts om ca '1uur een enorm lawaai- van,Eind. juli hoorde ik fs

i[erels d.ie bij ons in de straat in;neerbessen sliepen" Buiten
gekomen zat j-lc ori:'rÍdde1r;il de oorzaak; in het 11cht van d.e
lantaarns zag ik een iiansr-ril die ztch herhaaldelijll in de
dichte kruinen van de struiken irpl-offenr. ilet ï\ias hem duice-
lijk te doen om een vette merel-bcu"t fk kon helaas niet zlert
of hij succes had"
Ditzelfd,e zag ik een paar )aa"v geleden in oen andere straat



van I'ifoensel, Daar slrepen de itere]-s in Robinia.?s en ook hier
vloog de uil van boom tot boom" .re,' ik ]tierbij een aantal inci--
dentele v/aarneminggen van P,.ansuilen op (in dez.elfde buurt), dan
lijkt het er veei op Cat sol-mige Ransuilen (dezelfdeT?7) zicLt
althans gedr-irende sen bepaalde tijd. op vogels (in de stad.)
specialiseren" À11e waaftnemingen stamnren uit de nazomer, herfst
en/of wj-nter, Overigens hoor je volièrehouclers wel eens klagen
d-at ztJ last van uí1en hebbene trrÍaarschijnlijk vrijr,ve1..al1emaa1
Ransuilen" Irlaar zelf Lreb ik ook eeu l(erkuil ooit voliörevogels
zieir belagen ! ?

Frank
-3ij het doornemen vall bovenstaanci stukje schoot me te binnen
d.at er bij fies op ztjn jach-b eens een t{avik gezeten irad die
gespeci-aliseerd was op het grijpen van spechten. riet j.s mis-
schien we1 leuk urat van dergelÍjice ervari-ngen, met aanpassi-ngen
van Ce jaihtwijze van roofvogels aan het prooiaanbod., te ver-
zaïnelen.
Zíe voor een and.er vocrbeeld- verderop in d-eze rubriek.
GEl'{Er?t(I E K0ii,11iEU1d .

ó;-;;G7;-;;;-;r-u" Ftaes mijn aandacht getrokken door een
I(okmeeuw met een geel nericteken" Het plaat je yi/as bevestigd
aan de ond"erzijde van d.e rcchtervleugel en voorzien van een
zv'rart opschrift CLat d.oor de afstand orxïogelijlc te Lezen $,ras.
Toevallig had- kort daarvoor een oproep in het vogeljaar ge-
staan m"b"t. clit soort v'raarnemingen. De studie had tot doel
via hret invidueel merken van liokmeeuwen een beter inzicht te
verkri jgen in d"e tai."krrerd.eling bi j he t nest ged"urende de broeC-
tijd.
Na d.e gegevens cloorsespeclC, ie hebl:en aan het Laboratorium voor
Systemati-ek e.n E:o1:gle rriill het Zoologisch ïnstituut te Leuven
(Naamsestraat 59) rontvi-ng ik bericht dat d.e vogel op 14 april
1979 i-n de oi,rgev:-ng van Snipkensvriver bij .iierentals geri-ngd en
gemerkt l'r/as" De '!vaart-Lem:'-ng r,vas d.es re interessanter omdat men
verwacht had. dat al-ie i(o1i:neeul-,ien Cie op d"e genoemd.e d.atum
gevangen waren aldaar: broecivogel zoucien ziSt. Het betrof hier
dus nog een late doort;e ir-ker. Lex
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Iegenvroordig word"eii bij ons zeer zel-d-en Grauwe Kiekendieven
ir/aargenomen (ongeveer ?n hal-.e per ja-r) " Dit ja,:.r ivas díii
echter anders"
De volgende Eegeve!s werden mi j beicend.:..(Voorjear) 6 Zwart
Kot (f," Peeters), 6 3nc1eïd"orplei-n (fi. LL-ii.ling), en gedurend_e
enkele dagen 6 Strabrechtse iiei-o.e (ri" rlend.riks).
(ITajaar) Y 3ud-eldor,c1ein (1, Pee bei.s, P" Voorn; v,ivd Voort ) ,
a i,,{alpie (T.Heynen), 6 Eckersrreyer (t"Ueynen, Ir.Neyts),
ö 3el-even, Reusel, (J.lriouters) 

"i',nark smets (1i"í1e1ewaal-, afd.. furnnout) vertelde lne verd-er dat
ook in hun werkgebied een ongevÍoon aantal exemplaren '/rarendoorgetrokken. Lex
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rn een kersenboom bij d"e fc"mitie sanciers te Reusel werd op
117 -'75 een spreeuw bemachtigd, (t{oe ! t : red " ) ne vogel v,raà


