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Terugmeldingen 2012-2 

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. 

Mandarijneend, Aix Galericulata Arnhem 5229255 

De Mandarijneend is van nature een lange 
afstandstrekker. Binnen Europa zijn er verschillende 
grensoverschrijdende meldingen. De verste binnen 
Europa bekende melding is een Mandarijneend die 
van Engeland naar Rusland is gevlogen. Maar de 
Arnhemse populatie die al jaren wordt bestudeerd 
lijkt behoorlijk honkvast. 

Maar nu dus de verrassing. Een 1kj man die werd 
geringd met ringnummer 5229255 op 10 augustus 
2005 te Velp (Gld) werd met regelmaat teruggezien 
in de omgeving van Arnhem/Velp op t/m 12 maart 
2006. Daarna nooit meer totdat hij dood werd 
gemeld op 13 september 2008 uit Svorksjoen, Sør- 
Trøndelag, Noorwegen. Dit is 1259 kilometer van de 
ringplek!  

Frank Majoor heeft op het Vogeltrekstation de 
originele meldbrief erbij gezocht. De melder schrijft: 

"found the ring on a foot of something that looked 
like a dead duck (?). Feathers and bones found 200m 
from the shore of Svorksjen (a lake). Probably eaten 
by some bird of prey". 

Uit navraag bij de melder blijkt dat de 
Mandarijneend in de omgeving van de vindplaats 
schaars is. Ook Nederlandse mandarijneenden 
kunnen dus een flinke afstand afleggen.  

Met dank aan Frank Majoor en Jan Schoppers 

Zeearend, Haliaeetus albicilla, Hiddensee AA 9363 

Op 24 november 2011 werd van een onvolwassen 
Zeearend te Eemdijk, Eemmond (52° 16’ N, 05° 20’ 
O) de kleurring, Zwart AX32, afgelezen met 
telescoop. De vogel bleek geringd te zijn als 
pullus/niet vliegvlug op 11 juni 2011 te Heteborn, 
Harz, Sachsen-Anhalt in Duitsland. (51° 53’ 12” N, 
11° 18’49” O). Ondanks de aandacht die deze soort 

de afgelopen jaren krijgt werden volgens het 
Ringverslag 2010 tot nu toe nog slechts 7 
terugmeldingen (b-NL ) verzameld. In 2011 
kwamen er twee terugmeldingen bij (waaronder 
deze), en werd een verlate melding uit een eerder 
jaar toegevoegd zodat het aantal terugmeldingen 
nu 10 bedraagt. De melder schrijft: “Op mijn 58e 
verjaardag mijn eerste waarneming van een 
Zeearend in het wild.” 

Met dank aan J.M. van Muiswinkel. 

Torenvalk, Falco tinnunculus Arnhem 3539845 

Deze Torenvalk werd als broedende 2e kj vrouw 
geringd te De Krim (52° 39' 14” N, 5° 35’ 38” O) op 
5 mei 2011. De vogel werd tevens voorzien van 
een kleurring. Op 7 april 2012 werd de vogel, 
eveneens broedend, waargenomen te Altopiano 
del Beinale, Magliano Alpi, Cuneo in Italië (44° 28’  

 
15" N, 7°48'54") E door B. Caula. Op 16 april 2012 
werd de kleurring opnieuw afgelezen en 
gefotografeerd door M. Giordano. Hierboven het 
fotografische bewijs van deze uitzonderlijke 
terugmelding. Dat torenvalken een broeddispersie 
van een dergelijke omvang laten zien is ongewoon. 

Met dank aan Jan Leferink 

Bokje, Lymnocryptes minimus, Arnhem H 292198 

Geringd als volgroeid op 14 oktober 2009 en maar 
vier dagen later, op 18 oktober 2009 geschoten te 
Coueron, Pays de Loire, Frankrijk (47° 12’ N 01°.43’ 
W). Voordat dit onfortuinlijke kleine snipje werd 
geschoten wist het in vier dagen tijd een afstand 
van 734 km af te leggen. 

Bokje, Lymnocryptes minimus, Arnhem H 292283 

Geringd als volgroeid op 31 oktober 2009 en 
vervolgens gecontroleerd door een ringer als 
vrouw >1kj op 2 december 2009 te Lannemezan, 
Midi-Pyrenees, Frankrijk (43° 07’ N, 00° 23’ O). De 
afgelegde afstand bedroeg 1079 km. Controles van 
bokjes door ringers zijn zeldzaam. 
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Heggenmus, Prunella modularis, London T 891827 

Op 5 oktober 2007 ving ik een geringde 
heggenmus in onze tuin "It Labadiskebosk" te 
Broeksterwoude. Deze bleek op 25 september 
2006 geringd te zijn op het (Schotse) Orkney-
eiland ‘Holland’. In eerste instantie dacht ik dat het 
niet zo'n bijzondere terugmelding was, maar 
onlangs kwam ik toevallig ‘mijn terugmelding’ 
tegen in een lijst met opvallende terugmeldingen 
in het ringverslag van de BTO over 2007 (‘Bird 
ringing in Britain and Ireland in 2007’, Ringing & 
Migration (2008) 24, 104–144). Daar stond 
ondermeer het volgende: 

“Although Dunnocks in Britain & Ireland are 
generally sedentary, over much of the rest of its 
range the species is migratory. This is the seventh 
report of a BTO-ringed Dunnock in the 
Netherlands.” 

Daaruit blijkt dat er maar weinig van de in Groot 
Brittanië geringde heggenmussen uit Nederland 
teruggemeld worden. En deze is zelfs geringd in of 
op Holland! Daarna heb ik natuurlijk ook nog even 
gekeken in Griel. Daaruit blijkt het aantal in 
Nederland aangetroffen heggenmussen, afkomstig 
uit Groot Brittanië, vanaf 1970 slechts 7 te zijn en 
slechts 1 (deze), komt van de Schotse eilanden. 

Ontvangen van Harry de Boer 

Vuurgoudhaan, Regulus ignicapillus, Gdansk LH 27722 

Deze Poolse vuurgoudhaan werd geringd op 21 
september 2009 te Krynica Morska Lesniczowka, in 
Polen (54° 24’ N, 19° 31’ O) en gecontroleerd op 8 
november 2009 te Veenhuizen, Drenthe, NL. 
Terugmeldingen van in het buitenland geringde 
vuurgoudhanen zijn zeldzaam, en dit was de eerste 
uit Polen. 

Met dank aan Erik Maassen 

Spreeuw, Sturnus vulgaris, Arnhem K 540567 

Deze spreeuw werd als 2e kj man geringd op 7 
februari 1975 te Meppel (Dr). Na 33 jaar werd 
alleen de ring gevonden op 1 juli 2008 te 
Augustow, Podlaskie, Polen. Hoe oud deze 
spreeuw echt is geworden is helaas onbekend. 

Met dank aan Erik Maassen 

Mededelingen van het VT 

Henk van der Jeugd 

Gebruik vangmiddelen binnen het ring-MUS 
project. 

Binnen het ring-MUS project mag naast mistnetten 
ook gebruik worden gemaakt van andere 
vangmiddelen zoals inloopkooien, klapvallen en 
slagnetten. De voorwaarde voor dit gebruik was 
tot nu toe dat op een ring-MUS vangdag alle 
vangmiddelen moesten worden opgesteld. Met 
name in kleine tuinen blijkt echter dat dit niet 
werkbaar is. Het tegelijk gebruiken van 
bijvoorbeeld een mistnet en een klapval werkt 
slecht. Het mistnet schrikt de vogels af, waardoor 
de klapval niet effectief is. Daarom mogen vanaf 
nu de vangmiddelen gescheiden, op verschillende 
dagen, worden gebruikt. U kunt bijvoorbeeld het 
vangen met een mistnet en het vangen met een 
klapval afwisselen, of bijvoorbeeld de klapval wat 
vaker in de zomer en het mistnet wat vaker in de 
winter gebuiken. Het is wel van belang dat u de 
verschillende vangmiddelen allemaal met enige 
regelmaat blijft gebruiken om het 
soortenspectrum niet te beperken. 

OHV voortaan digitaal? 

Binnen de redactie wordt overwogen om OHV 
voortaan uitsluitend digitaal te verspreiden, als 
pdf, aan alle ringers die over een emailadres 
beschikken. Gedrukte exemplaren worden dan 
alleen nog verstuurd naar die ringers die geen 
email hebben, en naar een aantal relaties. De 
kostenbesparing van circa € 7.000 per jaar is helaas 
nodig om de begroting van Vogeltrekstation 
sluitend te krijgen. Een tweede argument is dat 
OHV door een aantal ringers niet of slecht wordt 
gelezen, en de hoeveelheid kopij die we 
ontvangen terugloopt. U kunt de pdf desgewenst 
zelf thuis printen. Indien u wilt reageren op dit 
voorstel kunt u ons mailen, bellen of schrijven. 

Certificering 2012: nog enkele plaatsen vrij 

Voor de zangvogelcertificeringen die in 2012 
worden georganiseerd hebben we dit jaar veel 
aanmeldingen ontvangen. Zoveel dat alle dagen 
doorgang zullen vinden. Bij Nebularia op 
Westenschouwen zijn op 8 september nog twee 
plaatsten vrij, en op Schiermonnikoog op 29 
september zijn zelfs nog vier plaatsen vrij. 

Beide bijeenkomsten zijn speciaal: Bij Nebularia zal 
aandacht worden besteed aan de kunst van het 
vaststellen van de leeftijd aan de hand van 
schedelverbening. Schiermonnikoog betreft een 
nieuwe locatie, en deze bijeenkomst geeft u de 
mogelijkheid kennis te maken met dit ringstation 
in een mooie en spannende tijd van het jaar. 
Opgeven kan via de website. 


