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Terugmeldingen 2002-1

Gerrit Speek

Bijzondere vangsten:

Blonde Ruiter, Tryngites subruficollis, Arnhem H.112714

Heel overzichtelijk is het: dit is de eerste Blonde Ruiter ooit geringd in

Nederland. De gelukkige ringer is F. Koning, hij ringde de vogel op 5

oktober 2001 bij Petten, Noord Holland. De populatie broedt in noord-

westelijk Noord-Amerika en op Wrangel-eiland in Siberië, overwintert in

zuidelijk Zuid-Amerika. Waarschijnlijk raakt een aantal vogels tijdens de

najaarstrek uit koers (van den Berg & Bosman 1999).

Vale Lijster, Turdus obscurus, ringnr. Arnhem H.245451

Slechts vier vangsten waren er in onze database van Vale Lijsters, alle

vier geringd in 1991 als losgelaten kooivogels. Deze vijfde "ringvangst"

mogenwe dan ook de eerste "echte" vangst van een Vale Lijster noemen.

Geringd op 25 september 2001 bij Domburg, Zeeland doorA. Joosse.

Kleine Spotvogel, Hippolais caligata, ringnr. Arnhem T..08642 en

T..19310

Geen terugmelding in dit geval maar wel twee bijzondere vangsten. Slechts

6 vangsten van een Kleine Spotvogel, eerder Russische Spotvogel

geheten, zijn er in onze database. T..08642 werd gevangen op 21

september 2001 door VRS AWDuinen aan de kust bij Amsterdam en

T.. 19310 werd gevangen op 21 september (!) bij Zwolle door B. Dijkstra.

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. Alleen terugmeldingen van vogels

geringd of teruggemeld in Nederland en die om één of andere reden

bijzonder zijn, s.v.p. niet uw 5 jaar oude Zilvermeeuw. Uw (handmatige)

hulp voor deze rubriek wordt erg op prijs gesteld, omdat wij niet de

gelegenheid hebben alle terugmeldingen stuk voor stuk te bezien.
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Bijzondere terugmeldingen:

Smient, Anas penelope, Arnhem .5301691

Geringd op 17 januari 1995 als man na 1e kj in de Nieuwe Kooi in

Vlijmen door F. van Heivoort. Geschoten op 29 april 2000 te Kachar in

Kazakstan, iets meer dan 3900 km van de ringplaats verwijderd. Niks

nieuws, wel erg zuidelijk: vele tientallen werden op grotere afstanden

gemeld, twee vogels zelfs op meer dan 7000 km, maar het blijft

indrukwekkend.

Torenvalk, Falco tinnunculus, ringnr. Arnhem .3530749

Geringd als vrouw 1 kj op 14 augustus 2000 in Overdinkel door A.

Conings. Vers dood gevonden, helaas is alleen de briefdatum bekend,

op 30 oktober 2000 in Boudenib, Marokko. Afgelegde afstand 2413km.

Slechts enkele tientallen in Nederland geringde torenvalken bereikten

Afrika (Speek & Speek 1984), daar is ook in het jaar 2001 nog geen

verandering in gekomen.

Scholekster, Haematopus ostralegus, ringnr. Arnhem .5176362

Geringd te Broeksterwoude, Friesland op 1 juni 1983 als vrouw na

3ekj met een broedsel door J.A. de Vries. In het 1997, 2000 en 2001

in Roodkerk, Friesland met een broedsel 'gecontroleerd' door C. Bil.

De leeftijd is niks bijzonders voor een Scholekster, haar plaatstrouw is

opmerkelijk. Deze vogel 'draagt haar steentje bij' aan de hoeveelheid

nakomelingen.

Goudplevier, Pluvalias apricaria, ringnr. Reykjavik ..625756

Geringd als pull op 26 juni 1996 op de uiterste zuid-oost punt van

IJsland. Gevangen en los op 12 november 1999 bij Nieuwe Zijl (Fr.)

door wilsterflapper A. van der Veen. De IJslandse populatie trekt

vermoedelijk via Schotland en Engeland naar het continentwant dit is

de eerste Goudplevier in Nederland met een IJslandse ring. Op 18

juni 1960 werd er een Goudplevier met een Nederlandsering (..287632)

op IJsland geschoten.
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Kievit, Vanellus vanellus, ringnr. Arnhem .1221886

Geringd als pull op 18 mei 1985 bij Kampen door J. Nap. Op 1 februari

1998 "bemachtigd, waarschijnlijk geschoten", vers dood, in Roiffe in

Frankrijk. 13 jaar is oud voor een Kievit; deoudstebinnen EURING verband

(Staav 1998) werd 23 jaar.

Stormmeeuw, Larus canus, Arnhem .3411615

Geringd als 2ekj op 11 januari 1986 in Surhuisterveen doorT. Hiemstra.

Dood gevonden op 12 juni 2000 in Galkino, Kaluga, Russische Federatie.

Afgelegde afstand 1950km, evenals bij de bovengenoemde Smient niet

bijzonder, vele tientallen werden op grotere afstand gemeld, maar wie

alleen oog voor de extremen heeft mist veel.

Zilvermeeuw, Larus argentatus, ringnr. Arnhem .5159391

Geringd als pull op 12 juli 1980 in de Kobbeduinenop Schiermonnikoog

doorJ.A. deVries. Gevangen en losgelaten op 30 januari 2001 in Wierum,

Friesland. Dat is oud, ook voor een zilvermeeuw. De oudste binnen

EURING verband (Staav 1998) werd 31 jaar.

Zilvermeeuw, Larus argentatus, ringnr. Arnhem .5155772

Geringd als pull op 30 juni 1980 in de Kobbeduinenop Schiermonnikoog

door J.A. de Vries. Gevangen en losgelaten door VRS Calidris op 30

augustus 2000 in de Oosterkwelder op Schiermonnikoog. Nog steeds op

Schier, zeer plaatstrouw en behoorlijk oud, zie hierboven.

Zilvermeeuw, Larus argentatus, ringnr. Arnhem .5082481

Geringd als pull op 12 juli 1974 in Bomenlandop Vlieland doorE.R. Osieck.

Vers dood gevonden op 11 augustus 2001 als verkeersslachtoffer in

Holwerd (Friesland). Behoorlijk oud, zie hierboven.

Zilvermeeuw, Larus argentatus, ringnr. Bologna C..82614

Geringd als pull op 21 mei 1997 op Sardinië, het zal trouwens wel een

"geelpoot" L.(a.)m. zijn. Dood gevonden op 5 september 1999 (via Alex

Wieland) bij Terneuzen. Sinds rond de determinering van meeuwen
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steeds meer gegevens bekend worden, blijken "geelpoten" regelmatig

in NW-Europa voor te komen (Svensson
...

(et al.) 2000). Een

intrigerende vraag is natuurlijk of dat komt door een betere determinatie

of door een veranderend verspreidingspatroon.

Koolmees, Parus major, ringnr. Arnhem V.058690

Geringd als vrouw 1ekj op 31 oktober 1999 in Kampen door C. van

den Berg. Gevangen en los door een ringer (vrouw 2ekj !) op 4 april

2000 bij Gdansk in Polen. Het merendeel van onze eigen broedvogels

blijft 's winters in ons land. Het wordt dan echter wel aangevuld met

trekkers uit oostelijke gebieden, zoals deze Koolmees weer aantoont.

Buidelmees, Remiz pendulinus, ringnr. Arnhem F.899417

Geringd als man na 1 ekj op 17 juni 1997 in het Zwarte Meer door J.

Nap. Gevangen en los door een ringer als Buidelmees man na 1 ekj

op 1 november 1997 in Mortagne sur Gironde, Frankrijk. Afgelegde
afstand 930km.

Broedt jaarlijks in Nederland sinds 1981 (Svensson ...(et al.) 2000)

en overwintert in zuid-west Europa (Cramp 1992). Het aantal

terugmeldingen in onze databasevan deze vogelsoort is minder dan

200. Opvallend is het aantal terugmeldingen in Frankrijk (zie hieronder),

toeval?, Franse ringgroep precies op de goede plek?

Buidelmees, Remiz pendulinus, ringnr. Arnhem AA.11087

Geringd als 1 ekj en onbekend geslacht in Kampen op 30 juni 1998

door J. Nap. Gevangen en los door een ringer als Buidelmees 1 ekj en

onbekend geslacht op 11 oktober 1998 te Saint-Seurin-d'Uzet in

Frankrijk. Afgelegde afstand 927km.

Buidelmees, Remiz pendulinus, ringnr. Arnhem AA.79159

Geringd als volgroeid en onbekend geslacht in het Zwarte Meer op 19

augustus 1998 door J. Nap. Gevangen en los door een ringer als

Buidelmees 1 ekj en onbekend geslacht op 24 oktober 1998 te Saint-

Seurin-d'Uzet in Frankrijk. Afgelegde afstand 932km. N.B.: zelfde

ringplek, zelfde vindplek als hiervoor.
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Buidelmees, Remiz pendulinus, ringnr. Arnhem F.909738

Geringd als na 1 ekj man in de Ooijse Graaf tijdens "CES" doorFrank

Majoor en companenop 9 mei 1998. Gevangen en los dooreen ringer
als Buidelmees volgroeid man op 27 oktober 1998 te Saint-Seurin-

d'Uzet in Frankrijk. Afgelegde afstand 865km. N.B.: zelfde ringplek,

zelfde vindplek als hiervoor.

Buidelmees, Remiz pendulinus, ringnr. Arnhem F.367492

Geringd als 1 ekj man in het Zwarte Meer door J. Nap op 22 augustus

1992. Gevangen en los door een ringer als Buidelmees na 1 ekj op 17

oktober 1992 te Saint-Seurin-d'Uzet in Frankrijk. Afgelegde afstand

932km. N.B.: zelfde ringplek, zelfde vindplek als hiervoor.
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