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Interessante terugmeldingen3.

Een Wulp (4.005-071) als nestjong geringd door M.H. van

Deursen op 15 mei 1962 in Asten (N.B.) bevond zich op 16 aug.

al aan de Gironde in Frankrijk.

Een Pijlstaart (5-008.113) vermoedelijk op z'n winter-

kwartier in Haarsteeg (N.B.) geringd door M.v.d.Water op 10

febr. 1961, had in dec. 1962 zijn winterkwartier in Algerije

liggen.

Dat onze kleine pietjes toch vaak grote afstanden afleg-

gen bewijzen weer de volgende feiten:

Koolmees (Moskwa S 030.676) geringd op 3-10-62 in Litauen was

op 23-11-62 in Heemskerk (N.H.).

Zwarte Mees (Paris JC 6638) geringd op 3 jan.1960 in de prov.

Basses-Pyrénées (Frankrijk) werd op 22 dec.1962 in Bennekom

(Gld.) door een kat gepakt.

Het is de bedoeling in deze vaste rubriek iedere keer

enkele interessante terugmeldingen van recente datum te note-

ren. Natuurlijk doen we slechts een kleine greep uit de vele

gegevens die binnenkomen.

Ongetwijfeld zal menig ringer zijn eigen terugmeldingen

minstens zo belangwekkend vinden als de hier geplaatste.

Wat ons bij het dagelijks werk echter plotseling opvalt note-

ren we voor deze rubriek. Er zal dus wel eens een ”zeer inte-

ressante” doorglippen. Het blijft tenslotte een kleine keus uit

een paar duizend binnengekomen meldingen, die op zichzelf ge-

nomen om de een of andere reden allemaal wel interessant zijn.



10

Roodborst (R 27*527) geringd door J.G.A. Probst op 21-7-62 in

Enschot (N.B.) v;as op 25-10-62 in. Portugal.

Sijs (A 55*759) geringd door D.G. Kars op 17-2-62 in Leerdam

was in nov.1962 in Spanje.

Bonte Vliegenvanger (A 93*157) geringd door W. Bleumink op

6-9-59 "te Den Haag was op 3-3-62 in Portugal.

Pimpelmees (N 61.744) geringd door F.K. Haak op 12-10-61 in

Zaamslag (Z.) was op 30-1-63 in Frankrijk.

Een snelle overtocht maakte de Houtsnip (1.013«994) die

op 7.5-12-62 in De Koog (Texel) geringd werd door M. Eelman

en één dag later in Engeland (Suffolk) werd geschoten.

Een paar Spreeuwen (K 16.429 9 en K 16.800 d) zijn ge-

ringd te Loosduinen door V.T.T. respectievelijk 15 en 18 nov.

1952 en allebei ruim 10 jaar later in febr. 1963 te Sneek ont-

dekt. Het 9 dood gevonden, het d uit de bek, van een kat ge-

haald. Een mooi onderwerp voor een "vie romancée".

Bij Scholeksters schijnt een hoge leeftijd niet zo'n

grote uitzondering te zijn:

237.323 geringd door G.W. Nooter 16-7-51 op Vlieland;

8-2-63 dood in Den Helder

208.186 geringd door H.van Har. n 21-7-47 op Terschelling;

1-9-62 geschoten in Frankrijk

189.391 geringd door H. Temming 18-6-42 in Friesland;

16-2-63 dood op Vlieland.

De laatste spant de kroon met een leeftijd van.20 jaar en 8

maanden.
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De oudst bekende Scholekster is echter een Duitse, die na

jaren nog broedend werd aangetroffen!

Van de trek over zee weten we nog niet zoveel. Een.nieuw

bewijs leverde de Waterral, die op 6-9-61 op Vlieland werd ge-

ringd met No. 1.012.303 door D. Westra en zich op 29 maart

19é3 doodvloog tegen een obstakel op het achterdek van een

schip, dat zich bevond op kO mijl Noord ten Westen van het

lichtschip Texel.


