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De terugmeldingen van de geringde eenden nader uitgewerkt

Kuifeend;

Van 1964 t/m 1978 werden 2332 Kuifeenden geringd, hierbij waren

47 adulte eksemplaren. Tot 31 december 1980 werden hiervan 280 terug-

meldingen ontvangen uit de volgende landen:

(A. W. duinen) 86

overig Nederland 65

Frankrijk 52

Ierland 16

U.S.S.R. 14

Gr. Brittannië 11

Duitsland 8

België 5

Finland 5

Spanje 4

Denemarken 3

Portugal 3

Polen 2

Zweden 2

Zwitserland 2

Italië 1

(Noordzee) 1

Uit bovenstaand staatje is te zien dat een flink aantal terugmeldingen

uit landen ten noorden en noordoosten van de ringplaats komen. Dit ver-

schijnsel werd reeds genoemd in 1965 in het ringverslag van het Vogel-

trekstation te Arnhem. Hierin schreven de heren Perdeck en Speek :

“De Kuifeend is nu een regelmatige broedvogel in ons land en nestjongen

van deze soort werden nu in grotere aantallen geringd door de medewerkers

van het ringstation “het Paradijsveld” in de A. W. duinen.Hieruit kwamen

twee mooie voorbeelden van “abmigration“, dat is het meeslepen van

individuen uit een bepaald broedgebied naar een geheel ander gebied

door de daar broedende vogels, n. 1. terugmeldingen uit Finland en de

U.S.S.R.” Inmiddels zijn deze twee voorbeelden uitgegroeid tot 23 terug-

meldingen, uit Polen, Zweden, Finland en de U. S. S. R. Niet minder dan

10 terugmeldingen hiervan werden teruggemeld uit de broedtijd, n. 1.

uit mei. Hieruit blijkt dat de in de A. W. duinen geboren kuifeendpulli

één of meer winters na hun geboorte in hun overwinteringsgebied in

kontakt gekomen zijn met overwinteraars uit noordelijke- en noordooste-

lijke landen. In het voorjaar zijn ze samen met deze vogels teruggevlogen

naar hun broedgebieden. Het merendeel van deze meevliegers zal ook

in die landen gebroed hebben.

Voor een aantal jaren is het terugmelfiingspercentage berekend. Van een

aantal Kuifeenden die geringd werden in de zeventigerjaren zullen nog

wel enige terugmeldingen komen, zodat hierdoor ook het terugmeldings-

percentage nog wel iets zal stijgen.
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Veel "oude"terugmeidingen vewacht ik echter niet meer, want 18 jaar na

de eerste ringdatum heeft slechts één Kuifeend zijn ring bijna 8 jaar

gedragen voor hij werd teruggemeld.

Verder werden de volgende "oude" terugmeldingen ontvangen:

1 van ruim 7 jaar.
1 van

"

1 van ruim 6 "

1 van bijna 6 "

1 van bijna 5j "

2 van ruim 5 jaar.
2 van bijna 5

"

1 van ruim 4j
"

1 van precies 4j
3 van ruim 4

"

Het grootste deel van de geringde Kuifeenden werd 1 i 2 jaar na het

ringen teruggemeld.

De grootste afstand vanwaar een door ons geringde Kuifeend werd terug-

gemeld was 3925 km.
,
direkt gevolgd door drie andere die teruggemeld

werden op 3675 km.
,
3560 km. en 3500 km. Deze vier Kuifeenden vlogen

over het Oeralgebergte en werden geschoten in het Siberisch laagland

in de U.S.S.R. Er zijn nog
8 "verre" U.S.S.R. terugmeldingen, deze

werden allen teruggemeld tussen 2540 km en 3310 km. van de ringplaats.

De zuidelijke terugmeldingen steken qua afstand schril af tegen de

Russische. De grootste afstand hiervan was 1850 km. van de ringplaats

en kwam uit Estramadura in Portugal.

Van de overige in de A. W. duinen broedende eendesoorten werden ook

een aantal geringd. De aantallen die geringd konden worden, zijn echter

lager dan bij de Kuifeenden. Bovendien strekt de vangperiode zich over

een iets langere tijd uit, n, 1. van 1960 t/m 1978. Hoewel er enige interes-

sante terugmeldingen waren, zijn er nog weinig konklusies uit te trekken.

jaar geringd teruggemeld terugmel ding s percentage

1964 154 27 17, 5 %

1965 78 16 20, 5 %

1966 10 4 40, 0 %

1967 431 56 13, 0 %

1968 208 35 16, 8 %

1969 259 34 13.1 %

1970 97 22 22. 7 %

1971 162 13 8, 0 %

1972 119 9 7,6 %

1973 215 13 6, 0 %

1974 74 3 4.0 %

1975 131 12 9.2 %

1976 101 11 10, 9 %

1977 289 25 8, 7 %

1978 4 0

1964/1978 2332 280 12, 0 %
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Terugmeldingen van de Kuifeenden, die geringd werden in de A. W. duinen

in de periode 1964 t/m 1978. (bijgewerkt tot 31 - 12 - 1980 )
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Terugmeldingen van de in de A. W, duinen geringde eenden in de periode

1960 t/m 1978. (bijgewerkt tot 31- 12- 1980)

W = Wintertaling S = Slobeend

K = Krakeend T = Tafeleend
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De buitenlandse terugmeldingen werden op een kaart ingetekend. Hierbij

vallen twee terugmeldingen op, n.1. een Slobeend uit Finland en een

Wintertaling uit Roemenië.

De grootste afstanden vanwaar de door ons geringde eenden teruggemeld

werden, waren ; 2 Wintertalingen, waarvan 1 uit Roemenië op 1875 km. en

1 uit Spanje op 1475 km., 2 Slobeenden, waarvan 1 uit Finland op 1800 km.

en 1 uit Spanje op 1725 km.
,

1 Krakeend uit Spanje op 1575 km.

De mogelijkheid bestaat dat er van enige eenden die in de periode 1960 t/m

1978 geringd werden, nog een terugmelding komt. Hierdoor zal het terug-

meldingspercentage nog wel iets toenemen.

geringd

I960 t/m 197 8

teruggemeld
t/m 1980

terugmeldings-

percentage

buitenlandse

terugmeldingen

Wilde Eend 106 13 12,3 % geen

W intertaling 89 12 13, 5 % Spanje 1, Frankrijk 2,

Duitsland 1, ierland 1,

Krakeend 39 3 7.7 % Frankrijk l.Gr.Brit-

tannie 1, Spanj e 1.

Slobeend 138 22 15, 9 % Duitsland 1, Frankrijk 3

Finland 1, Spanje 1,

Gr. Brittannie 1,

Denemarken l.Belgie F

Tafeleend 65 10 15,4 % Frankrijk 7,Groot-

Brittannie 1.

Be rgeend 78 6 7, 7 % geen


