Weerzien

Niko Groen

na bijna 19 jaar.
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Grutto 's kunnen
zeer oud worden
blijkt uit langlopend
onderzoek met
kleurríngen

Op 14 mei 1985 werd in de
Schaalsmeerpolder (gemeente
Wormer) een gruttokuiken geringd
als derde van een nest met vier kuikens. Naast een aluminiumring van
het Vogeltrekstation Arnhem met
het nummer 1214466 kreeg het
kuiken ook een gele kleuring aan
het linker loopbanen. Het betrof hier
een jaarklassering waarmee dat jaar
alle gruttokuikens in het
Schaalsmeerproject en op enkele
andere plaatsen elders in het land
werden geringd. ln de Schaalsmeer-

polder werd de gele ring aan het
loopbanen van de linkerpoot aangelegd, buiten de Schaalsmeerpolder
en elders in Nederland werd de
ring aan het rechter loopbanen
gedaan. Zo kregen in dat jaar in het
Schaalsmeerproject 228 kuikens

Nadat de kuikens in het nest waren
geringd werd dat jaar de familie op
3 juni nog eenmaal in de Schaalsmeerpolder waargenomen. Beide
ouders alarmeerden luid ten teken
dat ze no steeds een of meerdere
jongen begeleidden. 111 de nazomer
zijn er dat jaar nog wel enkele
vliegvlugge jongen in het gebied

binatie, namelijk: AZB/BZB (links:
Aluminium, Zwart. Blauw/ rechts:
Blauw, Zwart, Blauw). Na vele
jaren als broedvogel in en rond de
Schaalsmeerpolder te zijn waargenomen, werd deze grutto op
25 april 2004 weer waargenomen
in het aangrenzende Wormer en

gezien met een gele jaarklassering,
maar omdat daarbij geen ringnummers zijn afgelezen, kan niet met

Jisperveld, nog geen 100 meter van
de plaats waar hij in 1992 was
geringd. De kleuringen waren

zekerheid worden gezegd of het
hier ook 1214466 betrof.

inmiddels dusdanig verkleurd dat
herkenning op basis daarvan niet
meer mogelijk was. In overleg met
de beheerder werd besloten de
vogel nogmaals te vangen voor
identificatie. Dankzij het ringnummer kon de identiteit worden vastgesteld. Op 14 mei 2()()4 zal deze
grutto precies 19 jaar oud zijn en
hij levert nog steeds zi.jn bijdrage
aan de populatie.

Omdat voorheen werd aangenomen
dat grutto's in hun tweede kalen-

derjaar in Afrika overzomeren. gingen we er van uit dat in 1986 geen
grutto's met gele jaarklasseringen
in de Schaalmeerpolder zouden
terugkeren. Toch bleken de vroeg
geboren kuikens al in hun tweede
kalenderjaar met de oudere vogels
terug te keren naar de broedgebie-

den. In 1986 werden tenminste 10
verschillende individuen met een

gele jaarklassering in en rond de
Schaalsmeerpolder waargenomen.

Van de 228 kuikens die in 1985
een jaarklassering kregen, zijn er

een gele jaarklassering.

uiteindelijk maximaal 26 (1988)
naar de Sehaalsmeerpolder terug-

De moeder van dit kuiken was een

gekeerd. Dit is 11.4 % van de in

jaar eerder, op 9 mei 1984, in de
Schaalsmeerpolder op het nest
gevangen en droeg de unieke com-

1985 geringde kuikens.

binatie AB/BB (links: Aluminium,

broedvogel op het nest gevangen
en kreeg een unieke kleurringcom-

Een zeer oude Grutto. of wel een
`eminince a queue noire` en één
van de laatste uit het in 1983
gestarte kleurrin9.project. Deze
Qrutto vormt het levende bewijs
van de grote waarde die lam!
lopende projecten kunnen hebben
voor met name het populatieonderzoek.

Niko Groen,

Pas in 1992 op 7 jarige leeftijd
werd Geel/Alu 1214466 weer als
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