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Terugmeldingen 1999-3

Gerrit Speek

Parelduiker, Gavia arctica, ringnr. Sempach ..968740

Geringd als 1 ekj. op 25 november 1998 bij Luzern in Zwitserland

door een beroepsvisser die 's winters veel watervogels ringt met

een fuik als vangmiddel, op 12 mei 1999 ving hij de vogel nog-

maals. Gevonden op 8 juli 1 999 in de Grevelingen, vers dood, door

Alies van Dockum (haar partner Frank Majoor sprintte achter een

jonge Bontbek aan en zag de vogel geheel over het hoofd). Parel-

duikers zijn "spaarzame doortrekkers" in Zwitserland (R. Winkler:

Avifauna der Schweiz), in Nederland een "schaarse doortrekker en

wintergast" (A.B. van den Berg & C.A.W. Bosman: Zeldzame vo-

gels van Nederland).

Grauwe Kiekendief, Circus pygargus, ringnr. Arnhem .3480913

Geringd als pull in de provincie Groningen door B. Koks op 10 juli

1992, op 1 mei 1997 vers dood gevonden in Sleeswijk Holstein in

Duitsland. Volgens Ben is dit weer een bouwsteentje voor zijn theorie

dat onze subpopulatie deel uitmaakt van een populatie die zich van

Nederland en de Noord-Duitse kustgebieden tot in Denemarken uit-

strekt.

Ooievaar, Ciconia ciconia

Geen waarneming van één vogel, wel een opmerkelijk getal. Re-

cent ontvingen we van de Franse ringcentrale ruim 300 terug-

meldingen van in Frankrijk gevonden vogels die een 'Arnhem' ring

Vrijwel altijd ingezonden door de betreffende ringer of melder, soms

geselecteerd uit onze databank. Een fotokopie van uw memorabele

melding is altijd van harte welkom. Uw (handmatige) hulp voor

deze rubriek wordt erg op prijs gesteld, omdat de verwerking van

het grootste deel van de terugmeldingen volledig geautomatiseerd

is.
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droegen, daarbij waren 56 meldingen van ooievaars, vrijwel alle-

maal dood gevonden onder hoogspanningsmasten.

Lepelaar, Platalea leucorodea, ringnr. Arnhem .8042602

Geringd op 1 2 juni 1 997 als pull op Schiermonnikoog door H. Horn.

In Nederland zijn nog een paar keer door O. Overdijk de kleurringen

afgelezen en op 27 oktober 1997 vond de vogel z'n waterloo in

Marokko bij de heer Mamadou, die meldde dat het een goed schot

was vanaf 48 meter met kaliber 12, de vogel had witte veren en

smaakte goed.

Zilvermeeuw, Larus argentatus, ringnr. Moskwa D.780959

Geringd als pull op 17 juni 1980 bij Moermansk in Rusland (Russi-

sche Federatie heet dat tegenwoordig). Door R.J. Buijs afgelezen

op 21 en 27 oktober 1997 en op 1 5 februari 1999 bij de regionale

stortplaats van Bergen op Zoom, Roland Jan leest daar "wel eens

vaker" een ring af. Slechts 85 meldingen zijn er van Russische

vogels in Nederland.

Grote Stern, Sterna sandvicensis, ringnr. Pretoria 4H. 11239

Geringd in Swakopmund, Namibië op 6 maart 1999 als >2kj. Op

17 en 18 juni 1 999 kon René Oosterhuis op Griend het ringnummer

met een telescoop aflezen. Het is bekend natuurlijk dat de "Neder-

landse" grote sterns zo ver trekken, maar het blijft aansprekend;

23 meldingen zijn er tot nu toe uit Namibië en Zuid Afrika en een

veelvoud daarvan uit landen op de route er naartoe. De eer is aan

René voor de eerste melding in Nederland van een Grote Stern met

een ring van Pretoria. Afgelegde afstand 8479 km (hemelsbreed) in

103 dagen.

Grote Bonte Specht, Dendrocopos major, ringnr. Arnhem K.797658

Geringd door mevr. Liebregts op 10 mei 1 991 als vrouw (met grote

broedvlek) > 1 kj en weer teruggevangen op 25 juli 1999. De vogel

is dus minstens 9 jaar, dat is oud voor een Grote Bonte Specht. In
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onze gegevens is een vogel aanwezig (ringnummer K.299838 ge-

ringd door wijlen K. Visser) geringd in februari 1968 als > 1 kj en

vers dood gevonden in mei 1979, minstens 1 2 jaar oud dus.

Boerenzwaluw, Hirundo rustica, ringnr. Arnhem F.949198

Geen grote afstand dit keer, wel een opmerkelijke dispersie. Ge-

ringd (met vijf jongen in het nest) op 10 juni 1 997 bij Ballingbuer in

Friesland door J. de Jong. Teruggemeld (gevangen en los door een

ringer) op 9 juli 1 998 als broedvogel te Sleidinge in België. 252 km

is een opmerkelijke afstand tussen twee broedlocaties in opeenvol-

gende jaren.

Cetti’s Zanger, Cettia cetti, ringnr. Arnhem AA.93521

Op 18 juni 1 999 denkt VRS de Mokkebank (aan de IJsselmeerkust

bij Laaksum) om 8 uur 's ochtends dat de vangst voor CES wel

eens beter is geweest en dan hangt er een vogel in het net die voor

iedereenonbekend is. Alle boeken komen op tafel en na veel studie

wordt het duidelijk dat ze een Cetti's zanger in de hand hebben.

Natuurlijk zijn de nodige foto's gemaakt. Volgens het laatste ring-

verslag (1998, nr.83) waren er tot nu toe in Nederland 64 gevan-

gen en 9 teruggemeld.

Zwarte Mees, Parus ater, ringnr. Arnhem F.854543

Geringd op 29 oktober 1997 door G. Gerritsen tijdens een invasie,

hierbij ving hij ook al een vogel met een Lithouwse ring en een paar

dagen later zat een vogel "van hem" al in België (OHV 1 998, nr.86).

Bovengenoemde vogel werd gemeld op 25 oktober 1998 (gevan-

gen en los door een ringer) uit Polen.

Grauwe Klauwier, Lanius collurio, ringnr. Arnhem H.253376

Geringd op 9 juni 1999 als pull in het Bargerveen door H. Esselink

(who else ?). Hans doet al een aantal jaren onderzoek aan een

populatie grauwe klauwieren aldaar. Op 3 september 1999 wordt

de vogel gemeld (gevangen en los door een ringer) uit Slovenië



nabij Vnanje Gorice (917 km in 86 dagen). Ook de populaties die in

west Europa broeden trekken meestal via zuid-oostelijke routes naar

Afrika. Tot nu toe zijn er 1 3 terugmeldingen van deze vogelsoort in

onze databank, 8 uit Nederland, 2 uit België, 1 uit Griekenland (een

melding uit 1939) en 1 uit Syrië (een melding uit 1948).

Gerrit Speek, Ringcentrale
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