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Herkomst van vijfAalscholvers bij IJmuiden in februari 1985

In deze periode werden door mij een vijftal gekleurringde Aalscholvers gezien bij

de Noordersluis te IJmuiden. Deze exemplaren droegen allen een aluminium ring

en een kleurring met een letter en/of cijfers. Dankzij het Vogeltrekstation te

Heteren, M.B. van Eerden en de Deen J.Gregersen werd de herkomst bekend.

Gregersen zorgde tevens voor informatie over de kolonies.

Alle vogels waren in Denemarken geringd. In Denemarken is een intensief kleur'

ringprogramma opgezet. In de jaren 1977-85 zijn ongeveer 9150 Aalscholvers voor'

zien van Kleurringeni

Omdat de vogels individueel herkenbaar zijn is men in staat om enigszins de le'

vensloop van sommige ex. te volgen. Dit blijkt al duidelijk uit de reeds eerder

verzamelde gegevens van de bij IJmuiden waargenomen dieren.

Vogel wit 57. geringd als nest jong 4-6-81. Vors«S, Denemarken.,

weer gezien in omgeving kolonie: 23-3-83 t/m 21-5-83

11-3-84 t/m 30-6-84

7-4-85 t/m 21-5-85

Noordersluis, IJmuiden: 22-2-85

Vogel blauw A 57. geringd als nestjong 6-5-83 VörstfS, Denemarken,

weer gezien omgeving kolonie: 18-3-84 t/m 5-5-84

28-3-85

Noordersluis, IJmuiden: 16-2-85

Vogel rood.

In de periode 1980-81 werden er 600 ex. voorzien van dit type ring zonder in'

scriptie in de kolonie van Braendegard, FÜnen in Denemarken.

Vogel groen 180. geringd als nestjong 9-6-84 Tofte sé, Denemarken.

M.B. van Eerden zag dit ex. op 19-1-85 bij Lac de Tunis, Tunesië. Ik zag de vo<3

op
16-2-85 bij de Nóordersluis te IJMuiden. Deze Aalscholver was dus al op de

terugweg van haar/zijn overwinteringsgebied en is mogelijk door de strenge vorst

in ons land blijven "hangen".

Kaart 1 laat de kolonies van genoemde vogels zien.

In januari en februari 1985 waren er duidelijk meer Aalscholvers (Phalacrocorax

carbo) in onze regio aanwezig dan normaal (zie de Fitis 1985 nr. 1 46-47 en nr.

2. 85-86). Hoge aantallen pleisterden op het Noorder Spaarne en de Mooie Nel bij

Spaardam en bij de sluizen van IJmuiden.

Deze vogels waren mogelijk door de strenge vorst van de dichtgevroren binnen wa-

teren verdreven naar de nog open wateren in onze omgeving.
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Kanaalstraat 234

1975 BK IJinuiden

1) Tofte sø. Ontstaan in 1982. In 1984 ongeveer 135 nesten

2) Vorsø. Ontstaan in 1944. In 1985 2500 nesten.

3) Braendegård. Ontstaan in 1973. In 1984 1215 nesten.


