
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.
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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.
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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


