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Leuke terugmeldingen uit de

AW-duinen

Hans Vader

De terugmeldingen uit 1998

In 1998 ontvingen we een ongekend hoog aantal van 83 terugmeldingen
van vogels die door ons geringdwerden in de AW-duinen. Onze collega's

uit België zorgden voor 43 terugvangsten, vooral van Kleine Karekieten.

Zelf vingen wij 14 vogels met een niet door ons aangelegde ring;

hieronderwaren zes vogels met een buitenlandse ring.
In willekeurige volgorde volgen hieronder de meest interessante

meldingen:
• twee Fitissen werden door ons op 22 mei gelijktijdig gevangen en

geringd; leuk was dat ze, nog steeds samen, op 29 augustus

werden teruggevangen op de vinkenbaan op Vlieland. Op de

ringdag werd vastgesteld dat het een man en een vrouw waren,

die beide ouder waren dan le kalendeijaar (lkj). Zou er dan toch

al tijdens de trek een paartje gevormd zijn dat op Vlieland of

elders gebroed heeft?

• Bij de in België teruggevangen Kleine Karekieten zaten een paar

oude knarren, zoals één ex. van 7 jaar, één ex. van 4 jaar en één

ex. van 3 jaar oud. 21 exemplaren werden teruggevangen tussen

twee en 22 dagen na door ons geringd te zijn. Hierbij was één ex.

dat binnen twee dagen 144 km had afgelegd.
• Bij de vijf teruggemelde Rietzangers was één ex. dat in de

broedtijd werd teruggevangen in Noorwegen; deze zal daar wel

broedvogel zijn geweest.

In de Amsterdamse Waterleidingduinen worden door een actieve

ringgroep al vanaf 1958 vogels geringd. In de eerste jaren waren dit

vooral nestjongen. Vanaf 1965 is deze ringgroep actief op een

vogelringstation. Hier worden door middel van een vinkenbaan met drie

slagnetten en vele mistnettenrond de vinkenbaan grote aantallen vogels

gevangen en geringd. Van deze geringde vogels komen jaarlijks enige

tientallen terugmeldingen bij ons binnen.

In Fitis is nooit veel gepubliceerd over de vangsten en terugmeldingen in

de AW-duinen. Wij willen proberen hier verbetering in te brengen.

Omdat in 1998 een groot aantal terugmeldingenbinnen kwam, lijkt het

ons leuk om te beginnen de meest interessante hiervan te publiceren.
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• Er werden vier Sprinkhaanzangers teruggemeld; hierbij waren

drie terugvangsten uit België. Één ex. legde 221 km af in vijf
dagen. Dit is voor een vogel met erg kleine vleugels toch wel een

flinke prestatie.
• Na drie jaar werd een Braamsluiper gecontroleerd op 24 km ten

zuiden van de ringplaats.

• Een Tuinfluiterwerd bijna zeven jaar na het ringen teruggevangen
in Oud-Naarden, op 45 km van de ringplaats.

• Een Zwartkop werd op een respectabele leeftijd van ruim 18 jaar

teruggevangenin België. Melder gafop man lkj (mogelijk verkeerd

afgelezen).
• Een terugmelding in januari van een Vink uit Zuid-Engeland

bevestigt weer eens dat daar een belangrijk overwinteringsgebied

voor Vinken is.

• Een Merel werd door een plezieijager geschoten aan de noordkust

van Spanje. Hoelang moet het nu nog duren voordat we dit soort

terugmeldingenniet meer krijgen?
• Dat Zilvermeeuwen oud kunnen worden is al langere tijd bekend.

Op 25 juni 1972 werd een pul geringd in de AW-duinen; op 22

december 1997 werd zijn ring afgelezen op een stortplaats in

Nieuwdorp, Zeeland. Dit is 2554 jaar na de ringdatum; een oude

taaiedus.

• Ransuilen geboren in Nederland trekken nooit ver weg. Een als

pul op 8 juni 1979 geringde Ransuil werd echter op 15 januari
1998 dood gevonden bij Anzegem, België. Dit is ruim 18% jaar na

de ringdatum op 184 km van de ringplaats.
• Winterkoningen staan in Nederland bekend als standvogel. Als er

dan in december een exemplaar gevangen wordt met een ring,
dan sta je toch wel vreemd te kijken als er London 7T 5337 op

staat. Vol verwachting werd de vangst gemeld via het

Vogeltrekstation Arnhem. Het duurde maar liefst ruim vier jaar
voordat er een bericht kwam. De vogel werd als lkj geringd op 27

juni 1992 te Gibraltar Point, Lincolnshire, Groot-Brittannië, op

295 km van de AW-duinen. Gezien de ringdatum en leeftijd van

de vogel is het waarschijnlijk een lokale broedvogel geweest. Het

betekent ook dat de matig vliegende Winterkoning toch de

Noordzee is overgestoken.

• Een Kleine Kareldet met een Helgoland-ring werd op 18 augustus

1997 te Meiberg, Dusseldorf, Duitsland geringd en twee dagen
later op 20 augustus door ons teruggevangen. De AW-duinen

liggen op 209 km van de ringplaats, wat inhoudt dat deze Kleine

Karekiet minstens 105 km per dag aflegde.
• Een andere Kleine Karekiet met een Hiddensee-ring werd geringd

te Neustadt, Duitsland op 487 km van de AW-duinen. Deze vogel

vloog minstens81 km per dag.
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• Een Rietzanger met een Stavanger-ring werd op 20 augustus

1993 geringd bij Slevdalsvatnet in Noorwegen. Wij vingen hem

zeven dagen later op 653 km van de ringplaats in de AW-duinen.

Dit betekent dat hij minstens 93 km per daggevlogen heeft.

• Twee Zwartkoppen werden in september 1997 in België geringd

op respectievelijk 126 en 206 km ten zuiden van de AW-duinen.

Ze werden beiden in oktober, na respectievelijk 18 en 31 dagen

door ons teruggevangen. Dit is duidelijk verkeerde trek in

noordelijke richting.

• Een Zwartkop met een Nederlandse ring werd op 20 september in

Tegelen, Limburg geringd. Een dag later vingen wij hem terug.
Deze Zwartkop heeft 158 km in noordelijke richting gevlogen.

• Bosuilen trekken niet, de meeste blijven hun broedterrein hun

leven lang trouw. Fred Koning controleerde een geringd vrouwtje
in één van de nestkasten. Het bleek dat deze uil als pul geringd
werd in het Panbos bij Katwijk. Dit is 22 km van de AW-duinen

en ze was tijdens de controle ruim 14 jaar oud. Dit is een mooi

voorbeeld van immigratie van een oude dame.

Namens de medewerkers van het VogelringstationAW-duinen,
Hans Vader


