Waddenexcu rs i e
R. S/uys

fi i 0,- over te maken op rekeningnr.

Dit j aar vindt de "Waddenexcursie" plaats in het
weekeinde van vrijdag i 5 Vm zondag 17 septem
ber en gaat naar Vlieland.
Het vertrek met de touringcar van de firma
Brouwer vindt plaats op vrijdagmiddag uit Noord
wijk, terwijl de terugkomst zondagavond zal zijn.
Voor beide dagen zijn er vogel - en plantenexcur
sies gepland. De organisatie doet zijn best om
een zo gevarieerd mogelij k excursieprogramma
aan te bieden. De zaterdagavond zal weer het
tijdstip zijn van de enige echte "Waddenquiz".

82. 26.22.092 t.n.v. Vogelbescherming Noordwijk
onder vermelding van Waddenweekend. Het giro
nummer van de VSB bank is 3946. U kunt zich
tot 20 augustus opgeven, waarbij wordt vermeld
dat het m� imu� �antal deel �emers 50 bedraagt
en dat de mschnJVIng plaatsvindt bij volgorde van
aanmelding.
Natuu�l ij k krijgen alle deelnemers nog nadere in
formatie, waaronder de exacte tijd en plaats van
vertrek. Indien u nog vragen heeft kunt u zich in
verbinding stellen met Rien Sluys. Telefoon:
Oi 719- i 0945

De kosten bedragen ongeveer f1 i 0, - waarbij de
huur van een fiets voor het gehele weekeinde is
inbegrepen. Leden kunnen zich opgeven door

Ri ngvon dste n i n N oordwijk
Hein Verkade
leder jaar worden door nederlandse vogel ringers
vele duizenden vogels op ringbanen en in nesten
geringd. Op deze manier hoopt men een beter
beeld te krijgen over trekwegen, ouderdom enz.
van de verschil lende vogelsoorten. Van de ge
:ingde vogels wordt slechts 3% teruggemeld. Het
17 dan ook belangrijk zo veel mogelijk vogels te
nngen en vooral ook gevonden ringen nauwkeu
rig te melden om zo de levensloop van de ver
schillende soorten in beeld te krijgen.
De afgelopen winter kwamen mij twee vondsten
onder ogen waarover het volgende te vermelden
is.
Op 12 oktober j l . werd ik gebeld door de familie
Janson van de Zwarteweg dat een geringde roof
vogel voor hun deur lag. Zij vermoedden dat mui
zegif misschien de doodsoorzaak was. Het bleek
i� derdaad een roofvogel, en wel een Sperwer te
.
ZIJn. Daar Sperwers echte vogeljagers en ook
geen aaseters zijn leek muizegif een onwaar
schijnlij ke doodsoorzaak. Vermoedelijk was de
vogel tegen het glazen windscherm gevlogen en
verongelukt.
Na melding aan het Vogeltrekstation werd bericht
gekregen dat het een mannetj e Sperwer was dat
slechts enkele kilometers verderop in Katwij k a.d.
Rijn als nestjong was geringd op 30 juni 1993.
Volgens de vogeltrekatlas worden de meeste in
Nederland geringde jonge Sperwers in de buurt
van de nestplaats teruggevonden. De Noord
wijkse vondst heeft dit beeld alleen nog maar
doen versterken.
Enkele maanden later bracht Jan de Ridder mij
een geringde Kerkuil welke dood was aangetrof-

fen in een schuur aan de Herenweg.
Om twee redenen was deze vondst opmerkelijk.
Ten eerste betrof deze melding pas de zesde
waarneming van een Kerkuil in Noordwijk. Ten
tweede bleek de ring van Belgische oorsprong
terwij l de soort vooral als standvogel bekend
staat. Na inzending van de gegevens bleek dat
de uil in
_ �harneux- Bande (Belgisch-Luxemburg)
op i 4 J Ul i 1994 als nestjong was geringd. De vo
gel was dus slechts een half j aar oud geworden
maar in die korte tijd wel hemelsbreed 237 kilo
mete_r in noordwestelijke richting gevlogen! Na
slag 1n de vogeltrekatlas laat zien dat het geringe
aantal terugmeldingen van buitenlandse Kerkui
len in Nederland vanuit het gebied ten zuidoos
ten van ons land afkomstig is. Toch zullen nog
heel wat gegevens nodig zijn om het beeld van
de Kerkuil als zwerfvogel compleet te kunnen ma
ken.
Uit het bovenstaande blij kt dat het melden van
geringde vogels niet al leen interessant maar ook
nuttig is om zo meer inzicht te krijgen in het trek
gedrag van vogels.
Mocht U vogelringen vinden dan deze graag
melden aan het:
Vogeltrekstation, Postbus 40, 6666 ZG Heteren.
De redaktie van de Strandloper houdt zich daar
na aanbevolen voor het publiceren van de gege
vens.
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