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Terugmeldingen 2004-1

Gerrit Speek

Lepelaar, Platalea leucorodia, ringnr. Arnhem .8044837

Geringd als pull op 18 mei 2003 op Schiermonnikoog. Kleurringen

met telescoop afgelezen op 29 juli 2003 te Oostvaardersplassen. De

volgende zichtwaarnemingen werd gedaan op 8 oktober 2003 te Corvo,

Azoren (4327 kilometer van ringplaats en 143 dagen na ringen). De

volgende melding van 20 oktober 2003 was een doodmelding,

eveneens van de Azoren. Een groep van 12 jonge dieren (waarvan

drie in Nederland geringd) heeft de eilandengroep Azoren bereikt. De

dieren waren echter uitgeput en enkele dagen later werden er 5 dieren

dood aangetroffen. De voorlaatste melding van een in Nederland

geringde Lepelaar op de Azoren dateert uit 1912(Leiden, ringnummer

291). (tekst: Otto Overdijk).

Torenvalk, Falco tinnunculus, ringnr. Stockholm .7167297

Geringd als pull in Skaraborg in Zweden op 21 juni 2001. Ze werd op

3 mei 2003, in het kader van een RAS-project torenvalken, gevangen

door Jan van Dijk bij een nestkast in Zwolle. De afstand tussen

geboorteplaats en broedplaats is 781 kilometer. Een mooi voorbeeld

van genetische uitwisseling. In Zwolle heeft men het nu over de

"T0renvalk". (tekst: Jan van Dijk).

Vrijwel altijd ingezonden door de betreffende ringer of melder, soms

geselecteerd uit onze databank. Een fotokopie (of uw attendering via

email) 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 een vijf 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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Kluut, Recurvirostra avosetta, Arnhem .3609406

Geringd als pull op 28 juni 2003 op de Noorderleeg in Friesland door

A.J. de Vries (dit is jr., De Vries sr. maakte ons attent op deze melding).

Vers dood gevonden als olieslachtoffer op 15 september 2003 bij Punto

Lucero-Musliz, in de buurt van San Sebastian, in Spanje aan de Golf

van Biscaye. De trekwegen van de Nederlandsekluten lopen langs de

Franse kust naar ca. San Sebastian. Een klein deel 'steekt' over naar

de Middellandse Zee, terwijl het grootste deel de Spaanse en Portugese

kust volgt tot in Noord-Afrika.

Goudplevier, Pulvialis apricaria, Arnhem .1315731

Geringd als nalekj op 2 december 1994 door J. Jukema bij Ried,

Freisland. Gevangen en los als nalekj op 29 november 2003 door L.

Louwsma weer bij Ried, Friesland. Dat is oud voor een Goudplevier,

de oudste binnen EURING werd 12 jaar en 9 maanden oud.

Boerenzwaluw, Hirundo rustica, ringnr. Arnhem F.820253

Geringd als man na-1ekj broedend op 3 augustus 1996 in Ommeren

door H. van Muiswinkel. Op 30 augustus 2003 weer in Ommeren

gevangen en los bij een nest met drie jongen door H. van Muiswinkel.

Acht jaar oud, misschien wel ouder, is respectabel voor een

Boerenzwaluw. Binnen EURING is 9 jaar en 9 maanden de oudste tot

nu toe.

Roodborst, Erithacus rubecula, ringnr. Sempach B.116819

Op 12 mei 2003 vond ik in Boswachterij Smilde nabij Wateren een

roodborstnest verstopt in een handdiep gat onder takken en mos; het

legsel was incompleet (4 eieren) maar werd al wel bebroed. Bij een

nestcontrole op 27 mei ving ik per ongeluk de broedende vogel met

de hand op het nest, een unieke actie die ik eenmaaleerder had geflikt

met een zangvogeltje met een open nest (een Kruisbek, op 17 februari

1979, toen echter -8°C). Tot mijn stomme verbazing was het vrouwtje

(vastgesteld op basis van haar goed ontwikkelde broedvlek) geringd.

Ik had het loepje van mijn Swiss Army Knife nodig om de ring te
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ontcijferen: Sempach! De vogel bleek op 23 maart 2003 in haar tweede

kalenderjaar te Bolle di Magadino, Ticino in Zwitserland (46.1 ON, 8.52E)

te zijn gevangen en geringd. Dit is een opmerkelijke waarneming,

omdat de Europese roodborsten een overwegend NO-ZW gerichte

trekbaan hebben. Dat geldt voor de vogels die in Nederland worden

geringd en teruggemeld (Speek & Speek 1984), alsook voor de Noord-

Europese en Midden-Europese vogels (Glutz von Blotzheim & Bauer

1988). Van het nest vlogen vijf jongen uit. In 2004 ga ik natuurlijk

kijken of ik de geringde Roodborst terug kan vinden; de meeste zijn

namelijk trouw aan de broedplaats, zodat de kans op vervolg-

waarnemingen niet gering is. (tekst: Rob Bijlsma).
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