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Terugmeldingen 2010-2 

Henk van der Jeugd 

De hier vermelde terugmeldingen zijn vrijwel altijd 
ingezonden door de betreffende ringer of melder, 
en 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 Nederland die 
om de één of andere reden bijzonder zijn. S.v.p. 
niet een vijf jaar oude Zilvermeeuw. Uw hulp voor 
deze rubriek wordt erg op prijs gesteld, omdat wij 
niet de gelegenheid hebben alle terugmeldingen 
stuk voor stuk te bezien. 

Rietzanger, Acroceph. schoenobaenus, Arnhem AN.62559 

Deze rietzanger werd op 26 juni 2008 als eerste 
kalenderjaar gevangen binnen het CES project 
Molenpolder in de gemeente Maarssen (C53). Op 
21 januari 2009, dus tijdens de eerste winter van 
deze vogel, werd hij gecontroleerd door een ringer 
(naam onbekend) in het Parc National des Oiseaux 
du Djoudj in het noorden van Senegal, bij de grens 
met Mauretanië. Dit is een World Heritage Site 
bestaand uit meren en stroompjes, en rijk aan 
vogels. De opgegeven coordinaten (14 graden N, 
14 graden W) kloppen niet met de vindlokatie, 
maar aangezien PN du Djoudj een bekende plek is 
gaan we er van uit dat dat klopt. Dit is de vierde 
Nederlandse Rietzanger uit Senegal, en de achtse 
ten zuiden van de Sahara (er zijn ook nog 
terugmeldingen uit Mauretanië, Mali en Soedan). 
Wat deze waarneming extra bijzonder maakt is het 
feit dat de vogel levend is gevangen en weer 
vrijgelaten, en dat het pas de tweede Nederlandse 
Rietzanger betreft waarvan zowel geboorteplaats 
en overwinteringsgebied bekend zijn. Andere 
vogels werden hetzij op trek in Nederland 
gevangen, of niet in hartje winter in Afrika 
gevonden. Een mooie opsteker voor de ringers van 
C53! 

Rosse Grutto, Limosa lapponica, Arnhem 1218332 

Van de bijna 4000 door Joop Jukema met het 
wilsterslagnet gevangen Rosse Grutto’s spant de 
drager van bovengenoemde ring de kroon door de 
uitzonderlijk hoge leeftijd. De vogel werd geringd 
op 15 mei 1984 in de Peasenser polder buitendijks 
als man na 2kj, en gecontroleerd op 17 mei 2010 
bij Nes op Ameland. 

Een Rosse Grutto van minimaal 27 jaar oud. 

Henk van der Jeugd - Vogeltrekstation 

Mededelingen van het VT 

Henk van der Jeugd 

Registratie lokvogels 

Veel Nederlandse ringers mogen volgens hun 
ringvergunning lokvogels gebruiken bij hun 
vangwerk. Voor een aantal vogelsoorten is het 
gebruik van lokvogels ook de enige methode die 
tot succes leidt, en Vogeltrekstation erkent dat. 
Tegelijkertijd hebben we bij het Vogeltrekstation 
op dit moment weinig zicht op het daadwerkelijke 
gebruik van lokvogels. Hoeveel ringers die 
gemachtigd zijn lokvogels te houden maken ook 
daadwerkelijk gebruik van die mogelijkheid? En 
om hoeveel vogels gaat het dan op jaarbasis? Hoe 
is de huisvesting geregeld en hoe is het met de 
sterfte? Vragen waarop Vogeltrekstation, maar ook 
andere instanties graag een antwoord willen 
hebben. Daarom ontvangt u komend najaar een 
registratieformulier van ons waar u deze informatie 
op kunt invullen. Daarna zult u elk jaar een 
dergelijk formulier moeten invullen. Het gebruik 
van zulke ‘jaarstaten’ is al jaren verplichte kost voor 
instanties en personen die proefdieren gebruiken, 
en ook wij gaan niet aan die verplichting 
ontkomen. Het is geenszins de bedoeling het 
gebruik van lokvogels aan banden te leggen, maar 
het is in ons aller belang om het gebruik van 
lokvogels goed in kaart te brengen, en op 
transparante wijze te laten zien dat we 
verantwoord met deze vogels omgaan. 

Deze stap is een noodzakelijk onderdeel van de 
vernieuwing van de raamvergunning van 
Vogeltrekstation onder de Flora- en faunawet die 
momenteel in volle gang is. We verwachten dat de 
nieuwe machtigingen die op 1 maart 2011 worden 
afgegeven onder de nieuwe raamvergunning 
zullen vallen. In het volgende nummer van Op Het 
Vinkentouw komen we hier uitgebreider op terug. 

Toegang tot GRIEL 

Op dit moment hebben ruim 200 ringers een 
actieve account in GRIEL, en dat is meer dan de 
helft van alle ringers die GRIEL ook echt zullen 
gaan gebruiken. Heeft u nog geen toegang, dan 
krijgt u binnenkort bericht van ons met uw 
inloggegevens. Kunt u zolang niet meer wachten 
laat het ons dan weten, dan krijgt u uw gegevens 
direct. U krijgt dan tevens een handleiding van ons. 
Deze handleiding wordt momenteel verder 
geactualiseerd en is te vinden op 
http://www.vogeltrekstation.nl/griel.htm. Met 

http://www.vogeltrekstation.nl/griel.htm

