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Nog niet eerder gepubliceerde terugmeldingen.

Wegens ruimtegebrek werden toen de terugmeldingen van deze vogels niet gepu-

bliceerd. Om de achterstand in één keer in te halen volgen hier alle terugmeldingen

van "Elders" geringde vogels uit de jaren 1958 t/m 1971.

In de loop der jaren vonden of vingen onze medewerkers ook wel eens een vogel

met een niet door ons aangelegde ring buiten de A. W. duinen. Ook krijgen wij

wel eens een ring van iemand die een geringde vogel heeft gevonden buiten de

A, W. duinen. Al deze terugmeldingen worden in dit verslag gepubliceerd.

Bovendien werden nog 4 niet eerder gepubliceerde terugmeldingen gevonden van

vogels met een niet door ons aangelegde ring die gevonden werden in de A. W. duinen,

ook deze worden in dit verslag gepubliceerd.

Nog niet eerder gepubliceerde terugmeldingen van vogels welke door ons buiten

de A. W, duinen geringd werden.

In het jaarverslag van 1972 werden voor het eerst de ringgegevens van de “Elders”

geringde vogels vermeld.

Tevens werd een overzicht gegeven van alle vogels welke buiten de A. W. duinen

geringd werden in de jaren 1958 t/m 1971.

r ingnr.

geslacht

leeftij d geringd te terug overige gegevens.

Purper r eiger

8010975 - pul 14-06-64 Breuke- 07-09-64

lerveen

(Utrecht)

Tussen Barbezieres-

Lupsault, (Charente,

Frankrijk) geschoten.

8010956 - pul 14-06-64 Breuke- 20-09-68

lerveen

(Utrecht)

Sanliicar de Barrameda

(Cadiz, Span]e) gewond

gevonden.

8010955 - pul 14-06-64 Breuke- 29-03-69

lerveen

(Utrecht)

Champs st. Pere, (Vendee

Frankrijk) geschoten.

Torenvalk

3042890 - pul 10-07-63 duinen 11 - 08-63

ten Z v.

Camper-

duin N- H

Camperduin (N-H) dood

gevonden.

3042891 - pul 10-07-63 duinen 1 1-08-63

ten Z v.

Camper-

duin N-H

Camper duin, (N-H) dood

gevonden.

3042889 - pul 10-07-63 duinen 26-08-63

ten Z v.

Camper-

duin N-H

Ballum, (Ameland,

Nederland)dood gevon-

den.
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ring nr.

g eslacht

leeftijd geringd te ter ug overige gegevens.

Torenvalk

3086184 - pul 23-06-68 Zwet 23-09-68

en Mer-

ken bij

Jisp N-H

Lokeren, (O. Vlaanderen,

Belgie) gevonden in staat

van ontbinding.

3086182 - pul 23-06-68 Zwet en

Merken

bij Jisp

N-H

05-12-68 Oosthiuzerweg, (N-H)
doodgereden.

3086190 - pul 23-06-68 Zwet en

Merken

bij Jisp

04-01-69 Yen Hitland, (Z-H) dood

g evonden.

3086189 - pul 23-06-68 Zwet en

Merken

bij Jisp

23-03-70 Knardijk, (IJsselmeer-

polders)vers doodge-

reden gevonden.

Porseleinhoen

1015895 - pul 03-08-63 Buikslo- 22-09-63

termeerpol-

der (N-H)

Sanlucar de Barrameda

(Cadiz, Span]e) geschoten.

Kievit

1018858 - pul 02-06-64 O. Fie- 02-06-64

voland

Ketel-

meerdijk.

O. -Flevoland, Veluwe-

meerdijk bij Roggebot-

sluis (IJ sselmeerpolders)

dood, verkeersslachtoffer.

1018861 - pul 02-06-64 O. -Fie- 28-06-64

voland

Ketel-

meerdijk.

Ketelmeerdijk, paal 11

(IJ sselmeerpolder s) door

auto gedood.

1010387 - pul 29-05-62 Wasse-

naarse

Duin, (Z-

eind-07-62

H)

Wassenaar, Meyendel

(Z-H) al lang dood.

Kluut

3042867 - pul 10-06-63 De Put-

ten bij

Petten

N-H.

11-05-65 De Putten, Hondsbosse

Zeewering, (N-H) gevan-

gen en los. Nieuwe ring

3054956

3086173 - pul 02-06-68 Hollum

(Ame-

land)

10-06-68 Hollum, Wadkant (Ame-

land) dood gevonden.

Zilvermeeuw

5011259 - 1 kj. 09-09-62 Br iel-

se Gat

(Z-H)

07-05-64 N. O. Polder, Espel, (IJ s-

selmeerpolders) dood

gevonden.

Kokmeeuw

3032492 - pul 01-07-62 Bots-

hol

Utrecht

16-09-62 IJpolder (N-H) dood

g evonden.

3038006 - pul 01-07-62 Bots-

hol

Utrecht

08-07-64 Harderwijk, (Gelder-

land) niet lang dood.
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geslacht
ringin'. leeftij d geringd te ter ug overige gegevens.

Visdief

Z0IZ107 - pul 01-06-63 Balg-

zand

(N-H)

15-06-63 Balgzand, (N-H) dood

gevonden.

K 1640Z8 - pul 01-06-6Z Balg-
zand

)N-H)

07-07-63 Balgzand, (N-H) dood

g evonden.

K 164048 - pul 01-06-63 Balg-
zand

(N-H)

01-09-63 Tau s sat-les-Bains,

(Gironde, Frankrijk)

uitgeput gevonden, de

volgende morgen dood.

Z01Z113 - pul Z4-06-64 Balg-
zand

(N-H)

Z8-06-64 Balgzand, (N-H) vers

dood.

K Z73584 - pul Z8-06-70 Lely-

stad

30-06-70 Lelystad, kolonie, (IJs-

selmeerpolders) dood

gevonden.

R ansuil

5036959 - pul Z4-06-71 Bots- 14- 07- 7Z

hoi

(Utrecht)

Wilnis, (Utrecht) vers

dood verkeer sslacht-

offer,

G rasmu s

S 103856 - volgr. 16-08-65 Burger-

vlotbrug

(N-H)

Z1- 04-68 Koksijde, (W. Vlaanderen,

Belgie) garage binnen

gevlogen en los

Staar tmees

R 88771 - pul Z4-05-64 Lei-

duin

(N-H)

17-1Z-64 Het Langeveld, (Z-H)
dood gevonden.

Kneu

S 110748 cT volgr. 07-09-65 Burger-

vlotbrug

(N-H)

09- 10-65 Rumbeke, (W, Vlaande-

ren, Belgie) gekooid.

S 110796 - volgr. 0Z-09-65 Burger-

vlotbrug

(N-H)

10- 10-65 Avelgem, (W. Vlaande-

ren, Belgie) gekooid.

S Z80931 volgr. 19-09-63 Burger-

vlotbrug

(N-H)

05-11-70 Moorsele, (O. Vlaande-

ren, Belgie) gevangen

en los met ring

S 498133 - volgr. 09-09-71 Burger-

vlotbrug
(N-H)

18-09-71 Petten, (N-H) gevangen

en los

Keep
B 131667 - volgr. 09-10-68 Burger-

vlotbrug

(N-H)

08-0Z-69 Whitegate bij North-

wich (Cheshire, Engeland)
gevangen en los.

Zwarte Kraal

40ZZZZ0 - pul 17-06-64 St. Maar-03-06-65

tenszeege-
buurte (N-H)

Egmond Binnen (N-H)
dood gevonden.
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Lijst van vogels die met een niet door ons aangelegde ring werden gevonden of

gevangen buiten de A. W. duinen.

geslacht

ringnr. leeftijd geringd te terug overige gegevens.

Zwarte Kraai

5019876 - pul 27-05-67 Dots- 24-04-68 Botshol, (Utrecht) ge-

hoi s choten.

(Utrecht)

ringnr.

geslacht

leeftij d geringd te terug overige gegevens.

T orenvalk

3 173764 pul 04-07-72 Sui- 02-06-73

kerpot

Korten-

hoef

Hillegom, (Z-H) ster-

vend gevonden, na 1 uur

dood.

Stormmeeuw

16292 pul 21-06-53 Am Miin-10-03-63

dung des

EmajSgi
Flusses

(Tartu) S.S.R.

Zandvoort, strand paal 69

(N-H) alleen een poot

met zwemvlies.

4018855 pul 27-06-63 Schoorl 06-06-66

(N-H)
Eenigenburg, (N-H) met

beschadigde vleugel ge-

vonden, afgemaakt.

C 234954 pul 15-07-71 Vehka- 24-07-73

jarvi

Kuhmalati

Ha me

Finland

Noordwijk aan Zee, (Z-H)
vers dood gevonden.

Steenuil

3160554

Veldleeuwerik

pul 31-05-74 Abbenes 11-10-74

N-H

4

Hillegom, (Z-H) al enige

tijd dood

5 V 28715 volgr. 14-10-67 Beerse 19-02-70

(Antwer-

pen) Eel-

gie.

Heemstede, (N-H) vers

1

Merel

K 208792 volgr. 26-07-64 O. Fie- 30-08-64

voland

Knardijk

Paal 13

Knardijk, Paal 13 (Ussel'

meerpolders) gevangen

en los.
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Korrespondentie adres: H. Vader Borskistraat 28, Haarlem.

Enige nagekomen terugmeldingen van vogels met een niet door ons aangelegde

ring die in de A. W. duinen gevonden werden.

ring nr.

geslacht

ieeftijd geringd te terug overige gegevens.

Tuinfluiter

S 20014 - overj. 23-08-64 O. Fie-

voland

Knar dijk
Paal 13

30-08-64 Knardijk, paal 13 (IJs-

selmeerpolders) ge-

vangen en los.

G r oenling

B 265826 tf 1 kj. 28-12-72 Hilver-

sum

N-H

13-01-73 Caprera, Bloemendaal

gekontroleerd op

slaappl.

B 257683 cf volgr. 13-10-72 Kenne-

mer dui-

nen N-H

13-01-73 Caprera, Bloemendaal

gekontr oleerd op

slaappl.

ringnr.

geringd

te

geringd terug
als op overige gegevens.

Zilvermeeuw

Leiden

219512

Was senaai;

meeuwen-

kolonie(Z-H)

04-07-48 - pul 29-05-65 A. W. duinen, dood gevonden,
ca. 1 maand dood.

G r oenling

B 129848 Was senaai;

Sparregat,

(Z-H)

21-10-68 P Ikj.08-12-68 A. W. duinen, (N-H) in verse

braakbal van Ransuil gevon-

den.

B 244209 Castricum

duinen,

(N-H)

05-12-71 d overj. 25-03-72 A. W, duinen, (N-H) in verse

braakbal van Bosuil ge-

vonden.


