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Terugmeldingen 2006-1

Gerrit Speek

Torenvalk, Falco tinnunculus, Arnhem .3635042

Geringd als nestjong op 08 juni 2005 in de buurt van Staphorst door VRS

Bert Blaauw. Begin januari 2006 kwam op het VT de terugmelding bij ons

binnen waaraan een aardig verhaaltje hing. "Op 29 november 2005 lag er

een Buizerd (?) dood naast het woonhuis van onze boerderij bij Baarlo(Ov),

waarschijnlijk tegen een raam aan gevlogen. We hebben in een doos gestopt

om naar OBS de Rolpaal in Blokzijl te brengen. Helaas... onze katten waren

slimmer; zo'n twee uur later was de vogel verdwenen. Op 6 januari vonden

we de resten van de vogel terug in de werktuigenberging en toen hebben we

de ring verwijderd. Met vriendelijke groeten..."

Slechtvalk, Falco peregrinus, Arnhem .5330462

Geringd als man nestjong in Limburg op 08 mei 1999 door J. Wouters. Vers

dood gevonden bij Nijmegen op 12 mei 2003 De ringvangst en de

terugmelding zijn niet opvallend, want slechtvalken zijn in Nederland bezig

met hun 'comeback'. Wel opvallend is dat ondanks de gedegen monitorings-

inzet van de Werkgroep Slechtvalk er nooit een andere melding van deze

vogel is ontvangen.

Slechtvalk, Falco peregrinus, Stockholm 90A04719

Geringd als pull in een nest met drie jongen op 12 juli 1993 in Zweeds Lapland.

De Zweedse Ringcentrale houdtde exacte ringplaats geheim om voor de hand

liggende redenen. Het ringnummer werd in hetnoorden Frieslandafgelezen met

een telescoop door G Krottje en T. van den Hom op 23 maart 2000, 10 april

2001, 13 september 2001,14 augustus 2002, 04 september 2002, 03

Vrijwel altijd ingezonden door debetreffenderinger of melder, soms geselecteerd

uit onze databank. Een fotokopie (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 Nederlanddie om de één of

andere reden bijzonder zijn. Svp. niet een vijf jaar oude Zilvermeeuw. Uw hulp

voor deze rubriekwordt erg op prijs gesteld, omdat wij niet de gelegenheid hebben

alle terugmeldingen stuk voor stuk te bezien.
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september 2003, 04 april 2004, 26 augustus 2004, 22 april 2005 en 27

augustus 2005. Op 23 maart 2000 is de vogel voor het eerst gezien op een

kerktoren. Het is niet duidelijk of hij er vóór die tijd ook al zat of elders verbleef

maar in alle volgende winterseizoenen was het Zweedse mannetje er een

vaste gast. Hij was duidelijk herkenbaar aan een Stockholmring met een

verbleektegele kleur en aan de hand van gevonden ruiveren. Op 27 augustus

2005dit jaar kon G. Krottje het ringnummer aflezen. Vanafhet voorjaar 2001

zijn de vertrek en aankomstdataop de kerktoren als terugmelding opgegeven.

Deze data komen vrij nauwkeurig overeen met werkelijke aankomst.

Kraanvogel Grus grus ringnr. Stockholm .9302012

Geringd als pull op 7 juli 2000 in Alvsborg, Zweden. J. Biemans las de

kleurringen in de Groote Peel afop 15 december2000. Het is bekend natuurlijk

"in oktober-november trekt een deel van de Scandinavische vogels via Rügen

over een ca. 300 kilometer smalle, de oostrand van Nederland schampende

trekbaan richting Spanje. Hiervan komt hooguit 10% even aan de grond, met

name in oostelijk Noord-Brabant en Limburg", maar een bevestigende

terugmelding is altijd aangenaam.

Houtsnip, Scolopax rusticola, ringnr. Arnhem .1396534

Geringd als volgroeid op 1 november 2001 in Bisschopsschans, Overijssel

door B. Blauw. Op 18 december2005 werd de vogel geschoten te Kilgarvan

in Ierland. Afgelegde afstand is 1079 kilometer, verstreken tijd is 1508 dagen.

Als je de trekroutevan de in Nederland geringde Houtsnip bekijkt, dan zie je

dat vogels uit noordoostEuropa (Denemarken, Scandinavië, Estland, Letland,

Litouwen) overwinteren in Engeland, Frankrijk en Spanje. Deze terugmelding

uit Ierland is de 18e

terugmelding uit dat land. Niet echt gebruikelijk, maar

zeker geen uitzondering.

Holenduif, Columba oenas, ringnr. Arnhem .3594956

Geringd op 11 april 2003als pull door B. van den Brink te Oldhorst, Oldebroek,

Gelderland. Vers dood gemeld op 22 oktober 2003 in Tayay in de Gironde,

Frankrijk. De afgelegde afstand is 942 kilometer. De laatste decenniaworden

er jaarlijks enkele honderden geringd waarvan er nu 383 zijn teruggemeld,

slechts 18 daarvan zijn op een grotere afstand dan 100 kilometer gemeld

(België, Duitsland en Frankrijk), 4 vogels (allen in Frankrijk gemeld)

overbrugden meer dan 1000 kilometer.
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Merel, Turdus merula, Jersey T...1999

Geringd als vrouw op 04 oktober 2002 op Jersey. Op 27 maart 2003 vloog de

vogel zich in Noord-Brabant dood tegen een raam. Het grootste deel van de

wegtrekkers uit Nederland gaat via het westen van Frankrijk. Kennelijk

schromen de merels niet om tientallenkilometers zee over te steken, want er

zijn al zo'n 150 meldingen in Nederland van op Jersey geringde merels.

Kleine Karekiet, Acrocephalus scirpaceus, Arnhem AG.81584

Geringd als 1 e kj op 10 september 2003 doorW. Beeren. Gevangen en los op

09,10 en 13oktober 2003 in Mauretanië. Dat zijn 4147kilometers, gemiddeld

ruim 125 kilometerper dag. Niet wereldschokkend maar wel heel leuk. Van de

20 terugmeldingen op meer dan 3000 kilometer van Nederland komt er één

uit Saudi Arabië (zou dat een Bosrietzanger zijn?), vijf uit Mali, twee uit Ghana,

één uit Guinea, één uit Ivoorkust en nu zijn er vijf uit Mauretanië.

Tjiftjaf, Phylloscopus collybita, ringnr Arnhem G.09388

Geringd als 1 e

kj man op 30 oktober 2004 In Lelystad door K. Breek. Gevangen
en los door een ringer als Tjiftjaf man na 2e kj op 2 april 2005 te Ocsa in

Hongarije. Waarom de Nederlandse ring er af werd gehaald en vervangen

werd dooreen Hongaarse ring is helaas niet duidelijk. Afgelegde afstand 1144

kilometer, verstreken tijd 5 maanden en 3 dagen. Dit is een merkwaardige

terugmelding want 'gewone' meldingen van in Nederland geringde tjiffen komen

uit Noorwegen, Denemarken, België, Frankrijk, Spanje, Portugal, Marokko en

Algerije. Er is ook een terugmelding uit Italië, maar deze doet 'iets anders'.

Buidelmees, Remiz pendulinus, ringnr. Madrid-Icona BU..7499

Geringd als man na 1 e

kj op 17 november2002 in Sarinena, Huesca, Spanje.

Gevangen en los als man na 1e kj door J. van Ardenne op 30 april 2003 te

Scherenwelle bij Zwolle. De Buidelmees heeft zijn areaal in de afgelopen
decennia naar het noord-westen uitgebreid en broedt sinds 1981 jaarlijks in

Nederland. Sinds 1990 worden er jaarlijks enkele tientallen geringd in

Nederland, in totaal nu 1154 stuks. Er zijn nu 168 terugmeldingen: België 2,

Duitsland 3, Spanje 4, Frankrijk 52 (merkwaardig veel van dezelfdevangplaats),

Engeland 1, Luxemburg 1, Zweden 1 en de anderen zijn teruggemeld in

Nederland.

Grote Barmsijs, Carduelis flammea flammea, ringnr. China A42-1324

Deze terugmelding is uh... bijzonder. Een melding uit een land waar (in

Nederland) nog nooiteen vogel vandaan is gemeld. Op 13november 2005 om
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14.00 uur werd in Wassenaar (Meijendel, Zuid Holland, Amersfoortcoordinaat

082 461) doorVRS Meyendel een Grote Barmsijs (vrouw na 1e kj) gevangen.

Biometrische gevens genoteerd, 'tien' keerde ring afgelezen, gefotografeerd

en weer losgelaten. De ring was klein en ovaal, waarschijnlijk van staal, in

ieder geval van een hardere legering dan 'onze' aluminiumringen. Opschrift:
letters, cijfers en Chinese karakters in 3 regels bovenelkaar. 1e regel: CHINA;

2e regel:
**

1928 **

(* = chinees karakterteken); 3e regel: A 42-1324. Deze

dag kenmerkte zich door heel veel vangsten van Grote Barmsijs op veel

vangplaatsen langs de kust.

De ringgegevens zijn begin februari 2006 helaas nog niet binnen. Zodra die

bekend zijn worden die natuurlijk in de volgende OHV vermeld.

Sneeuwgors, Plectrophenax nivalis, ringnr. Reykjavik 9A.16258

Geringd op 13 juli 2003 op IJsland. Gevangen en los als vrouw 1e kj door

VRS Castricum op 17 november 2003. In Nederland wintergast, soms in

grote dichte zwermen, op stranden, schorren, dijken en braak liggend terrein.

Jaarlijks worden ertientallengeringd metenkele uitzonderingen: 1977 n=353

en 2004 n=463. Er zijn nu 62 terugmeldingen in onze database. Van de in

Nederland geringde vogels wordt het merendeel weer in Nederland

teruggevangen, België 1, Engeland 4 en 3 uit IJsland. Van de buiten Nederland

geringde vogels komen er 5 uit België, 1 uit Duitsland, 7 uitEngeland en deze

terugmelding is de eerste met een IJslandse ring.
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