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Geringde vogels in Groningen (2)

Klaas van Dijk

Insturen naar: Klaas van Dijk. Vermeerstraat 48, 9718 SN Groningen. 050-3182924.

Knobbelzwaan Cygnus olor

[ARNHEM 9505808], Geringd als 9 na 2kj

op 10 augustus 1984 langs de Hoge Weg

ten zuiden van Dorkwerd.

Toen was deze vogel gepaard met een S

(COPENHAGEN B 4445) die op 10 augus-

tus 1974 als na 2kj in de slagpenrui bij het

eiland Saltholm bij Kopenhagen, Denemar-

ken (55°38’N-12°46’E) was geringd. Deze

zwaan dook in de strenge winter van 1979

in Groningen op en is sedertdien rond de

stad blijven hangen. Onder andere in 1985

bracht dit paar ook jongen groot.

Op 22 februari 1996 zat de 9 met ARN-

HEM 9505808 (ondertussen vervangen door

ARNHEM 12IA 121A) bij de A-brug in de

stad Groningen, De ring werd afgelezen

door Dick Bresser. Afstand 5 km, verstreken

tijd 4213 dagen. Ondertussen is de ’Deense’

partner vermoedelijk doodgegaan. In februa-

ri 1996 werd de vogel namelijk samen ge-

zien met ARNHEM 235A235A (geringd als

na 3kj d op 6 april 1986 bij Dorkwerd);

onder andere op 6 februari 1996 bij de Her-

man Colleniusbrug in Groningen (waarne-

ming van Klaas van Dijk).

Een voorbeeld van een Knobbelzwaan die in

de begindagen van de Zwanenwerkgroep

werd geringd en nog steeds in leven is. On-

dertussen is deze vogel minimaal bijna veer-

tien jaar oud.

Scholekster Haematopus ostralegus

[STAVANGER 5104013], Geringd als na

2kj op 28 mei 1987 te Storfosna, Orland,

Sor-Trondelag, Noorwegen (63°40’N-

09°17’E).

Op 30 januari 1996 door Martin Olthoff en

Theo Bakker als vers dood vorstslachtoffer

gevonden langs de Waddenzeedijk bij Lau-

wersoog. Afstand 1153 km, verstreken tijd

3169 dagen.

Stormmeeuw Larus canus

[COPENHAGEN 5003247], Geringd als

nestjong op 25 juni 1970 te Amager bij Ko-

penhagen, Sjaelland in Denemarken

(55°38’N-12°34’E).

Op 18 juü 1996 werd deze vogel opnieuw

gezien (zie ook Geringde vogels in Gronin-

gen (1), rustend op een paal in het Van

Starkenborghkanaal bij de Korrebrug in

Groningen. Afstand 470 km, verstreken tijd

9520 dagen. De ring van deze vogel werd

met een telescoop door Klaas van Dijk afge-

lezen. De vogel is ondertussen 26 jaar en

één maand en wel zeker de oudste Storm-

meeuw van Groningen.

Zilvermeeuw Larus argentatus

[GDANSK DA 06842], Geringd als nest-

jong op 31 mei 1991 bij Swinoujscie-Karsi-

borz, ten noorden van Stettin, Polen

(53°51 ’N-14°20’E).

Verschillende mensen hebben gereageerd op mijn oproep in de eerste aflevering van deze

rubriek; hartelijk dank hiervoor. Hieronder volgen enkele nieuwe waarnemingen, speciale aan-

dacht is besteed aan Zilvermeeuwen. Overigens zijn er de laatste paar maanden diverse

Zilvermeeuwen met groene kleurringen gezien (onder andere bij Lauwersoog). Dit zijn vogels
die als nestjong langs de Duitse Oostzeekust zijn geringd. Nadere informatie volgt in een

volgende aflevering.

Ik blijf me aanbevolen houden voor meer informatie over geringde vogels in Groningen.

Zowel vondsten van dode vogels als aflezingen van vogels met individueel herkenbare

pootringen, halsbanden e.d. zijn welkom. Wel moet het gaan om vogels die in Groningen zijn

gevonden of om vogels die in Groningen zijn geringd en buiten Groningen zijn teruggemeld.
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Op 18 februari 1992 zat deze vogel op de

vuilstort in Groningen; de ring werd met de

telescoop afgelezen door Lex Tervelde. Af-

stand 517 km, verstreken tijd 263 dagen.

Vermoedelijk de eerste terugmelding van

een Poolse Zilvermeeuw in Groningen.

Zilvermeeuw Larus argentatus

[COPENHAGEN 4242854], Geringd als

nestjong op 15 juni 1994 te Illumo, Helnaes

Bugt, Fünen in Denemarken (55°08’N-

10°07’E).

Deze vogel werd op 24 december 1995 en

wederom op 13 en 27 oktober 1996 door

René Oosterhuis in de haven van Lauwers-

oog gezien; de ring werd steeds met de

telescoop afgelezen. Afstand 319 km. Een

voorbeeld van een buitenlandse Zilver-

meeuw die in twee opeenvolgende winters

in Lauwersoog werd gezien.

Zilvermeeuw Larus argentatus

[COPENHAGEN 4121005 en COPENHA-

GEN 4206969], Beide geringd als nestjong

op 14 juni 1995 te Illumo, Helnaes Bugt,

Fünen in Denemarken (55°08’N-10
o

07’E).

Beide vogels werden op 27 december 1995

op het Winschoterdiep nabij de vuilstort van

Groningen gezien. De ringen werden met de

telescoop afgelezen door Klaas van Dijk.

Afstand 313 km, verstreken tijd 196 dagen.

Zilvermeeuw Larus argentatus

[COPENHAGEN 4230300], Geringd als

nestjong op 24 juni 1991 op het eilandje

Storeholm bij Presto, Sjaslland, Denemarken

(55
o

08’N-12°04’E); tevens geringd met een

gele kleurring (BKO).

Op 10 en 23 november 1991 werd deze

vogel bij de Frihavnen in Kopenhagen ge-

zien (55°43’N - 12°36’E); op 27 december

1995 werd de vogel op het Winschoterdiep

nabij de vuilstort van Groningen gezien. De

kleurring werd door Klaas van Dijk afgele-

zen. Verstreken tijd 1647 dagen. Een voor-

beeld dat ook volwassen Zilvermeeuwen uit

het Oostzeegebied ’s winters wel naar Ne-

derland komen.

Zilvermeeuw Larus argentatus

[ARNHEM 5035673], Geringd als nestjong

op I juli 1969 op Rottumeroog (53°32’N-

06°35’E).

Op 2 april 1993 zat deze vogel in het Noor-

derplantsoen in Groningen. De ring werd

met een telescoop afgelezen door Klaas van

Dijk. Afstand 33 km, verstreken tijd 8676

dagen. De vogel was al eerder in het Noor-

derplantsoen gezien, onder andere in 1988,

1989 en in 1992. Deze Zilvermeeuw was bij

de laatste waarneming 23 jaar en negen

maanden.

Geelpootmeeuw Larus cachinnans

[BOLOGNA C 22712]. Geringd als nestjong

op 1 juni 1987 op Scombro, een klein rots-

eiland nabij Isola dell’ Asinara, in het

noordwestelijk deel van Sardinië, Italië

(41°03’N-08°15’E); tevens geringd met vier

kleurringen (rood/wit/oranje/blauw) aan de

linkerpoot.

Op 7 juli 1987 zat deze vogel op de vuil-

stort in Veendam: de kleurringen werden

afgelezen door Bert Oving. Afstand 1346

km, verstreken tijd 36 dagen. Ongetwijfeld

de eerste terugmelding in Groningen van

een Geelpootmeeuw uit het Middellandse

Zeegebied.

Geelpootmeeuw Larus cachinnans

[RADOLFZELL JC 35573], Geringd als

nestjong op 26 mei 1996 bij de Rijn ten

hoogte van Rheinau-Freistett, Ortenaukreis,

Südbaden, Duitsland (48°40’N-07°56’E).

Op 15 september 1996 werd de vogel bij de

sluizen van Lauwersoog gezien; de ring

werd met een telescoop afgelezen door René

Oosterhuis. Afstand 542 km, verstreken tijd

112 dagen.

Geelpootmeeuwen worden maar weinig in

Groningen gezien, deels omdat de determi-

natie van met name eerste wintervogels be-

hoorlijk lastig is. Deze vogel werd in eerste

instantie ook niet als zodanig herkend. De

laatste jaren is uit kleurringonderzoek duide-

lijk geworden dat Geelpootmeeuwen (uit het

Middellandse Zeegebied) wel vaker in Ne-
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derland en andere Westeuropese landen op-

duiken, zie ook Klein (1994).

Kleine Mantelmeeuw Larus fuscus

[STAVANGER 474522], Geringd als nest-

jong op 3 juli 1985 te Norsk Hydroomradet,

Karmoy, Rogaland in Noorwegen (59°18’N-

05°18’E).

Op 6 april 1996 zat deze vogel kortstondig

op de Vismarkt in Groningen. De ring werd

met een telescoop afgelezen door Klaas van

Dijk. Afstand 681 km, verstreken tijd 3930

dagen. De vogel zat na afloop van de markt

tussen tientallen andere meeuwen (onder

andere Kok- en Zilvermeeuwen) visafval en

andere voedselresten te eten. Deze vogel is

een voorbeeld dat naast locale broedvogels

van de Waddeneilanden, ook meer noordelij-

ke broedvogels wel in Groningen aan de

grond komen.

Zwarte Kraai Corvus corone

[ARNHEM 5227652], Geringd als nestjong

op 24 mei 1986 op Schiermonnikoog

(53°29’N-06°12’E).

Op 28 september 1986 werd de ring met een

kijker afgelezen door Dick Bresser; de vogel

zat toen in de Wolfsklauwstraat (wijk Ulger-

smaborg) in Groningen. Afstand 38 km, ver-

streken tijd 127 dagen. Meestal zijn Zwarte

Kraaien nogal honkvast; deze vogel is een

voorbeeld van een zwerver die wat verder is

gekomen.
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