
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

I aE- !Ugqry44§!gir I J§§E-llqq gy!iE ggB ( § ) i
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



ger:.ngd en vrel in Pebsha;n, provincie Sussex, Engeland op
10-2-'7 3.
Eveneens d,oor Geer'-r sanri-ers, vuerd op 7-4-t73 e\ren buiten Reusel
een geringd.e vogel gevoriden. Deze r,vàs onherltenbaar verirrinkt
d.oor een.roofd"Íer, tlet stofferijlc ovez'schot bleek achieraf
ven een Z?nglijs'cer te zijn Clc:11: j,rvenile bij ,Ce Burger-
vletbrug (ltoord }lcltand") geringd was.

Eri§E! g _5 QB I E _ 848 M I q gU,. _UgA g! E! i U g EU, _ E! q :
Citaat uit 'iDe Vogels van Belgiö", I{arel Dupond (19+, 

"3ij d,e behandeling van C-e 3r'il-eend (= 3rilduiker); ;,I1aar
vleesch heeft den vralgelijken smaak van vischolie,i.
Op B-5-'77 nam iiilim van de Voort boven de Reuselse irioeren
een Kraanvogei lvaare \vaarvan d-e ene vleugel een enorm stuk
smallcr was dan C.c andere

- Op 3A-11-177 za,g Peter Voorn boven het riet van óén van d,e
viskweekvijvers te Valkensvraarcl een Steenr-ril luidkrijsend, i-n

golvende v}ucht rondjes vliegen. ilet eigenaardige ttias dat
d"e staart van de vogel tvree tot d.rie maal zolang was als
normaal. De y,Jaarneming lverd. overd"ag gedaan.
ïijd-ens een \nTG-excursie in ,75 naar d.e Ilevopolders werd
een ,Staartmees opgeilerkt rnet een enorm lange staart.
fn januarie 1977 vond ond,crgetejcencle in ilulsel rn braakbal

van een Sperr:ver die on postd-i-,-ivenring bevatte" llet lekkere
hapje was aflcomstig uit een dui.rentil i-n Deventer (Overijsel).
Jan van d,err FIeyd-en, een vog-claer uit Netersel, verzorgd,e i-n

het cultuurhí.storische boeli 'De r:egend.e zalj-gheid'r o.à. het
hoofdstukje over d.e rrogels in en or tsladet/tietersel. Hier-
uit citeer ik he i rroigende; "In 1939 r.ond ik in de Netersel-
sche l{eide twee b::oed,ende Br'uine .ii:icenoie ven die hun nest
naur^reli jlts ee n mete.r van e;kiai: hadde:r in e e n rietveld 

"
ön ,a-1c-t'78 r',lisL [Iim rran ile Voort o op V1ieland, met behulp

,rri'uIí i"r";;r;p-uu"-e,oió;";"t;";;;ó"itcen aie zowet een vrltte
a1s een gele plast:c rír.g drceg" De vogel bleek bij navraging
bij heu R"f ,li. op 'i S-'1-'77 ook cp vlie1and. geringC te zi-jn.

OP},{ERKEII J jiE RO OI.YO GEI,PROOIEId .

Naar aanl-ei.ding va.n hot siukje over Sper:lver-prooien in c1e vorige
Vogelvaria melde Frank nog de volg;ence vond,sten:

Sneeuwgors: gevonden in oktober '74 te Schiermonnikoog.
Vermoed.elijk geslagen door een Smelleken"

- .,3okje: gevond.en hefst 1975 bij hei Groot ,,ieer te Vessem.
Deze u/as geslagen CLoor een Sperr,'rer.

- \Vaterral: 2 exx, gevonden bij de visvijvers te Valkenswaard
op 21-10-'79. 3eide ï/aren gepakt door een Sperwer
of een iiavik"

Yilj-nter 1975/1976; In de Oerlesche Bossen vertoefd.e een Sperr.ver
die vrijwe1 uitsluitend. iiou-tduiven sloeg (wederom specialisatie)
Natuurlijk is er lnuel kans op een vertekend- beeld daar een Hout-
duif door d.e gz'ote eerd-er gevonden zal rryorCen d.an een i{uismus.
Zekere andere prooien i,{/aren }iier: 1 I(operrniek en 1 iieep.

Dit \Àras t t dan, tot d-e rro.l gehd.e keer.
tEx


