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te bestaan, waarbij ringers soms de langste en 
soms de kortste vleugel maten. Er bleek een zwak 
verband (P =0.07) tussen de systematische 
afwijking en de mate van variatie: er is een tendens 
dat ringers die sterk afwijken van het gemiddelde 
ook de meeste variatie vertonen in relatieve 
vleugellengte tussen vogels. 

De manier waarop in dit onderzoek gekeken is 
naar variatie in vleugelmetingen is zeker niet de 
beste. Die zou vereisen dat dezelfde vogel 
meerdere keren blind door dezelfde waarnemer 
zou worden gemeten. Pas dan zijn echt goede 
conclusies te trekken over de variatie in resultaten 
binnen een waarnemer. Dit onderzoek wijst echter 
wel uit dat de reproduceerbaarheid van 
vleugelmetingen nog te wensen overlaat. Een 
betere toepassing van dezelfde techniek (maximaal 
gestrekt!) zal leiden tot betere resultaten. 

Henk van der Jeugd - Vogeltrekstation 

Terugmeldingen 2011-2 

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. 

Kwak, Nycticorax nycticorax, Arnhem 6129265 

De kwak begint als broedvogel weer langzaam 
vaste voet aan de Nederlandse grond te krijgen. 
Jongen worden in het nest geringd teneinde 
overleving en dispersie van de prille Nederlandse 
populatie te bepalen. Deze vogel werd als nestjong 
geringd te Willige Langerak, Zuid-Holland, op 25 
juli 2009 door ringers van VRS Nebularia. 
Terugmeldingen van Nederlandse kwakken zijn tot 
nu toe bijzonder schaars. Op 3 november 2009, 
ruim drie maanden na de ringdatum, werd 
uitsluitend de ring teruggevonden bij de Wijde Ee 
in Friesland door Jaap de Vries. Van de vogel zelf 
ontbrak ieder spoor. We vragen ons af wat er met 
deze vogel gebeurd kan zijn. 

Havik, Accipiter gentilis, Arnhem 6046576 

Toen ik op tweede Pinksterdag vroeg in de avond 
thuiskwam hoorde ik al van verre dat het weer 
foute boel was. Alle overdag loslopende 
krielkippen schreeuwden alsof ze vermoord 
werden. Bepaald niet voor de eerste keer had een 

havik weer toegeslagen. Bij nadering van de rover 
vliegt deze meestal met prooi en al weg. Maar nu 
had een volwassen vrouwtje havik de kippen tot in 
het nachthok achtervolgd. Ze was net aan de 
maaltijd, een lekkere jonge haan, begonnen. De 
deur van het kippenhok werd snel gesloten. De 
vogel dacht nog via de buitenren te kunnen 
ontsnappen, maar ook hier ging de deur snel op 
slot. Vanaf een afstand was al te zien dat de vogel 
geringd was. 

Tot mijn verbazing zag ik dat ik de vogel zelf als 
nestjong op 11 juni 1994 in het Wormer- en 
Jisperveld had geringd. Voor een in het wild 
levende havik is een leeftijd van 17 jaar al 
respectabel. Bijzonder is dat het hier één van de 
eerste in de Zaanstreek geboren jongen betreft. 
Sinds het najaar van 1992 verbleef een volwassen 
havik in het Wormer- en Jisperveld. In de winter 
werd er blijkbaar ook een partner gevonden. 
Samen bouwden deze vogels in het voorjaar van 
1993 een nest. Het is niet duidelijk of er eieren zijn 
gelegd, wel dat er toen geen jongen zijn geboren. 
In 1994 zijn er uit 3 eieren, 2 jongen geboren, 
waarvan één er zich nu meldde. Het gaat redelijk 
goed met de haviken. De laatste jaren broeden 
hier meestal twee tot drie paartjes. 

De vogel mist aan haar linkerpoot één nagel en 
had een groot gezwel, van minstens 3 centimeter 
in doorsnede, onder haar poot. De vogel was al 
mager en mogelijk wordt zij belemmerd bij de 
jacht door het mankement aan haar poot. 
Loslopende kippen zijn dan een makkelijke prooi. 
De havik is zonder haar prooi weer losgelaten, de 
kippen waren wel even van de leg. 

Ontvangen van Jan van der Geld 

Zwartkopmeeuw, Larus melanocephalus, Athene E 000959 

Op 27 oktober 2010 las Eelke Haagsma de ring af 
van deze adulte zwartkopmeeuw in de Bandpolder 
in Friesland. De vogel bleek geringd te zijn in 
Griekenland op 27 juni 1987. De vogel was op het 
moment dat Eelke hem aflas 23 jaar en 4 maanden 
oud, en dat is een mooie leeftijd voor een 
zwartkopmeeuw. Ook het herkomstgebied is 
interessant, want dit de eerste terugmelding van 
een zwartkopmeeuw uit Griekenland. 

Baardman, Panurus biarmicus, Hiddensee VE.62917 

Baardmannen zijn geen echte trekvogels, maar 
kunnen wel aardige omzwervingen maken. 
Terugmeldingen komen uit rietgebieden in 
Duitsland, Engeland, Denemarken en Frankrijk 
(figuur 1). Deze vogel werd op 12 juli 2008 geringd 
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Figuur 1. Terugmeldingen van baardman. 

bij de Rietzer See in Brandenburg in het Oosten 
van Duitsland als eerste kalenderjaar vrouw. Kees 
Breek ving haar terug langs de Oostvaardersdijk op 
25 juni 2009, bijna 500 kilometer naar het westen. 
Drie maanden later ving kees de vogel nogmaals 
terug op dezelfde plek. 

Henk van der Jeugd - Vogeltrekstation 

Mededelingen van het VT 

Henk van der Jeugd 

GRIEL 

Op 23 juni 2011 is een nieuwe versie van GRIEL in 
gebruik genomen. In deze nieuwe versie is een 
aantal zaken gewijzigd: 

1. Het is mogelijk om ingevoerde biometrie 
gegevens te bekijken in GRIEL en te downloaden 
naar Excel. In Excel kunnen deze gegevens 
vervolgens worden gekoppeld aan de betreffende 
vangsten. 
2. De extra velden voor ‘overige merktekens’ en 
‘leeftijd nestjongen’ blijven nu zichtbaar na opslaan 
en kopiëren en kunnen gewijzigd worden. 
3. De eigen plaatsomschrijving kan leeggemaakt 
worden na opslaan en kopiëren. 
4. het verwijderen van een melding vanuit een 
conflict- of navraag- (ring niet aangelegd) bericht 
werkt. 
5. Het is nu mogelijk om een geherringde vogel, 
waarbij de nieuwe en oude centrale niet dezelfde 
zijn, in te voeren in Internet Explorer. In Firefox 
werkt het nog niet vlekkeloos helaas. 
6. De bulkupload is weer beschikbaar. Deze lijkt nu 
goed te werken, maar we benadrukken dat het 
vrijwel onmogelijk is om alle situaties te testen 
omdat elke bulkupload weer anders is en sommige 

fouten specifiek kunnen zijn voor een bepaald 
bestand. Onregelmatigheden dus graag melden! 
Grote bestanden kunnen nu ook geupload 
worden, maar wanneer een groot bestand heel 
veel fouten bevat kan de terugkoppeling daarvan 
niet worden gemailed omdat deze te groot wordt 
voor de meeste mailservers. Let er dus vooral bij 
grote bestanden extra goed op dat er geen 
onnnodige fouten in zitten die makkelijk 
voorkomen hadden kunnen worden. Het kan nog 
even duren voordat de bulkupload daadwerkelijk 
beschikbaar is voor gebruikers die dat wensen. 
Heb je je reeds aangemeld dan nemen we contact 
met je op. We zijn erg benieuwd naar jullie 
feedback ten aanzien van de bulkupload. 
7. Problemen met foute coördinaten en lange 
Google plaatsomschrijvingen zijn opgelost. Dat 
laatste voorkomt dat een melding op een 
specifieke locatie soms niet kon worden 
opgeslagen omdat de Googlenaam die werd 
gegenereerd te lang werd. 
8. Het berichtenverkeer naar de buitenlandse 
centrales is verbeterd, en de EURING uitvoer is 
gereed. Dat betekent dat alle Nederlandse 
terugmeldigen nu zijn toegevoegd aan de grote 
EURING database (we liepen jaren achter). Met de 
invoer van achterstallige buitenlandse 
ringgegevens is in de tweede helft van juli serieus 
begonnen. 

Daarnaast is een aantal andere zaken die voor 
Vogeltrekstation van belang zijn bij het beheer 
maar voor gebruikers niet zichtbaar zijn, verbeterd. 
Ondermeer zijn de mogeljkheden voor het beheer 
van ringseries verbeterd. Ook is het geheugen van 
de GRIEL server uitgebreid waardoor de database 
toegang sneller is. 

momenteel wordt gewerkt aan: 

1. correcte berichtgeving n.a.v. herringen (werkt 
wel, maar wordt nog niet geheel correct 
afgehandeld) 2. vasthouden van filterinstellingen 
na bekijken of bewerken (hiervoor zijn we echter 
afhankelijk van de leverancier van de software die 
we hiervoor gebruiken, de vraag is of ze ons 
kunnen vertellen waar in de cache de 
filterinformatie wordt opgeslagen. Vaktaal, maar 
begrijp dat wij dit punt niet zelf kunnen oplossen 
zonder de bereidwilligheid van deze leverancier). 

De totstandkoming van de nieuwe versie heeft veel 
voeten in aarde gehad, en we zijn blij dat de klus 
geklaard is. We gaan door met het zetten van 
stapjes in de goede richting, we weten dat het nog 
steeds beter kan. 


