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Terugmeldingen 2005-3

Gerrit Speek

Vaal Stormvogeltje, Oceanodroma leucorhoa, ringnr. H.287907

Geen terugmelding, wel zeer de moeitewaard: in de nachtvan 1 op 2 oktober

2005 ving Bernard Spaans (NIOZ) op het wad ten zuiden van De Richel een

Vaal Stormvogeltje. Drie stuks met een Nederlandse ring gingen deze vangst

vooraf: 1922 en 2x 1993. De vogels uit 1993 kwamen uit een vogelopvang.
Eén terugmelding is (1998) ervan een Noorse vogel. Broedt in holen op Noord-

Atlantische rotskusten, overwintert in de Zuid-Atlantische oceaan, vooral na

najaarsstormen regelmatig in de Noordzee.

Wilde Eend, Anas platyrhynchos, Arnhem ..164085

Geringd als pull op 9 juni 1937 in Weesperkarspel, Noord-Holland door J.J.

Veenman (daar moesten op het VT de oude kroontjespen geschreven

handboekennog voor uit de kast worden gehaald). Op 15 maart 2003 werd

de ring bezorgd bij J A. de Vries. Helaas ontbreken nadere vindom-

standigheden. Af en toe vraag je je op het VT af waarvoor deoude ringboeken
bewaard moeten blijven, hiervoor dus.

Buizerd, Buteo buteo, ringnr. .6048960

Geringd als vrouw na 2e kj doorAnton Conings f in zijn asiel op 11 januari
1983. De vogel was daar met een gebroken vleugel binnen gebracht. Nooit

meer werd er iets van deze vogel vernomen totdat zij op 24 december2002

sterk vermagerd vers dood werd gevonden in Gelderland op 60 kilometer

afstand van Enschede. Anton was erg trots op de geslaagde revalidatie.

Vrijwel altijd ingezonden door de betreffende ringer of melder, soms geselecteerd

uit onze databank. Eenfotokopie (of uw attendering via e-mail) van uw memorabele

melding is altijd van harte welkom. Terugmeldingen van vogels met Nederlandse

ringen en/of vogels gevonden in Nederland die om de één of andere reden

bijzonder zijn. S.v.p. nieteen vijfjaar oudeZilvermeeuw. Uw hulp voor dezerubriek

wordt erg op prijs gesteld, omdat wij niet de gelegenheid hebben alle

terugmeldingen stuk voor stuk te bezien.
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Kemphaan, Philomachus pugnax, ringnr. Arnhem .1461972

Geringd als na 1 kj man op 30 april 2004 te Staveren door R. Mulder. De

kleurringen werden afgelezen op 7 augustus 2005 te Szeged in Hongarije.

Afgelegde afstand 1289 kilometer, verstreken tijd 1 jaar 3 maanden en 9

dagen. Kemphanen zijn reusachtige trekkers, de meest noordoostelijke

vogel kwam terecht ver in Siberië, de zuidelijkste van onder de Sahara en

de meest westelijke werd geschoten in het Caribische gebied (14 dagen na

het ringen). Terugmeldingen uit Italië zijn heel gebruikelijk en ook uit de

Balkan, Griekenland en Turkije zijn kemphanen gemeld.

IJslandse Grutto Limosa limosa islandica ringnr. Reykjavik ..568369

Geringd als volgroeide Grutto (L.l.) op 27 april 2001 op IJsland. S. Algera las

op 11 april 2003 het ringnummer af in Oost-Knollendam met de mededeling

dat hij een IJslandse Grutto had waargenomen. Dat is dan de allereerste

ringmelding van een IJslandse Grutto. Wordt doorsommigen als een aparte

soort beschouwd. Overwintert in Ierland, Groot-Brittannië en West-Frankrijk.
In Nederlandoverwinterendeexemplaren komen waarschijnlijk (rechtstreeks?)

uit IJsland.

Zilvermeeuw, Larus argentatus, ringnr. Arnhem .5334649

Geringd als pull op 8 juli 1999 in het Sloegebied (Zeeland) doorRoland-Jan

Buijs. Afgelezen op 26 mei 2005 te Dunkerque (Frankrijk) door Harry

Vercruijsse. Niet de afstand is hier vermeldenswaard, maar het feit dat het

om een broedvogel ging. De vogel had een nest met drie eieren op het dak

van de hangar Léon Herbart in het havengebied van de Noordfranse stad.

Voorzover bekend, is dit het eerste bewezen broedgeval in Frankrijk van een

in Nederland geboren Zilvermeeuw. Er zijn in deze stad verscheidene

dakkolonies. De hier genoemde telde in 2005 245 paren Zilvermeeuw en 47

paren Kleine Mantelmeeuw(mededeling Harry Vercruijsse).

Kleine Burgemeester, Larus glaucoides, ringnr. .5411084

Geen terugmelding, wel weer het vermeldenwaard: gevangen en los als 2e kj

op 16 mei 2003 doorT. Hiemstra in de haven van Harlingen. Dit is de twee

Nederlandse ringvangst (de eerste was .5308416 ook van T. Hiemstra).

Terugmeldingen van deze soort zijn er niet in onze database. Broedt in

Groenland en Noord-Canada. In noord-west Europa vrij zeldzaam.
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Gekraagde Roodstaart, Phoenicurus phoenicurus, ringnr. Bologna

AM..7171

Geringd op 11 mei 2001 als vrouw 2e kj op Sardinië, Italië. Gevangen en los

door VRS AWDuinen op 24 september 2001 als vrouw na 1e

kj. Dit is de

tweede terugmelding van een vogel met een Italiaanse ring en slechts één

vogel met een Nederlandse ring werd in Italiëteruggevangen. Naast natuurlijk

het grootste deel van de terugmeldingen uit Frankrijk, Spanje, Portugal en

Marokko is ertoch ook één uit Algerije en één uit Tunesiëwat trek via Corsica

en Sardinië suggereert.
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