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Geringde vogels in Groningen (3)

Klaas van Dijk

Lepelaar Platalea leucorodia

[ARNHEM 8.040.229] Geringd als nest-

jong op 14 juni 1996 op de Boschplaat op

Terschelling (53°25’N - 05°29’E) door Harry

Hom; tevens geringd met kleurringen (links

wit DE / rechts zwart DE). De vogel werd

tussen 27 juli en 12 augustus regelmatig op

Ameland (Skute Hon) door Lex Varkevisser

gezien. Op 15 september zagen René Ooster-

huis en Susan Heideveld de vogel in het Jaap

Deensgat (Lauwersmeer). Drie dagen later

zat de vogel al zo’n 1100 km naar het zui-

den. Hier zag Alain Fleury deze Lepelaar

namelijk in een groep van 79 in Le Teich

(Bassin d’Arcachon, nabij Bordeaux in zuid-

west Frankrijk (44°43’N - 01°04’W; extra

informatie via Otto Overdijk, Werkgroep

Lepelaar). Een voorbeeld dat Lepelaars in het

najaar snel naar het zuiden kunnen vliegen.

Ze vliegen via een aantal vaste stopplaatsen

(onder andere Le Teich) uiteindelijk naar de

overwinteringsgebieden in West-Afrika.

Wilde Zwaan Cygnus cygnus

[REYKJAVIK Al252] Geringd als adulte

vogel (2, >2kj) in slagpenrui op 30 juli

1984 bij Skogalon, Vopnafjördur, Ijsland

(65’45°N - 14°N52°W) door Arnthor Gar-

darsson (Universiteit van Ijsland). Skogalon

is een brakwaterlagune waar Wilde Zwanen

ruien. De vogel werd ook voorzien van een

gele halsband en pootring met inscriptie AH.

Deze zwaan zat eerst in zuidwest Noorwegen

(Grudevatn, Jaeren) waar zij werd gezien op

14 november en 18 en 29 december 1984 en

op 4 januari 1985 (informatie via Arnthor

Gardarsson). Vervolgens zag Willem de

Ruiter de vogel op 23 maart 1985 in de

Kooipolder bij Slochteren (53°12’N

06°45’E) in een gemengde groep van 22

Wilde Zwanen en 10 Kleine Zwanen. Deze

vogel is het eerste bewijs dat Wilde Zwanen

uit IJsland ook in Groningen kunnen voorko-

men. De meesten komen uit Scandinavië en

Finland.

Grauwe Kiekendief Circus pygargus

[ARNHEM 3.494.516] Geringd als nest-

jong op 4 juli 1993 (nest met 5 jongen) langs

de Venneweg bij Blijham in Oost-Groningen

(53°07’N - 07°05’E) door Ben Koks. Op 24

mei 1997 werd de vogel (een ó) door Hans

Hut gefotografeerd bij een nest langs de

Tweekarspelenweg bij Blijham, op 400 m

van de ringplaats. Het ringnummer kon van

de foto worden afgelezen. Deze vogel is de

eerste terugmelding van in Groningen gering-

de Grauwe Kiekendieven en meteen een be-

wijs dat in Oost-Groningen vogels tot broe-

den komen die er ook worden geboren.

Noordse Stern Sternaparadisaea

[ARNHEM K-327787] Geringd als nestjong

op 17 juni 1971 op Rottumerplaat (53°32’N -

06°31’E) door Sjoerd Braaksma. Op 13 juni

1996 werd deze vogel door Ben Koks dood-

gevonden op de pier van Delfzijl (53°19’N -

06°57’E). Verstreken tijd 9128 dagen, ofwel

precies 25 jaar. Ongetwijfeld de oudste

Noordse Stem uit Groningen. In Nederland

zijn slechts twee Noordse Sterns teruggemeld

die ouder waren dan 25 jaar: de oudste vogel

Hierbij de derde aflevering van geringde vogels in Groningen. 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. Insturen naar: Klaas van Dijk. Vermeerstraat

48, 9718 SN Groningen. 050-3182924.



De Grauwe Gors 1997-3&4: 100

werd bijna 31 jaar (Op Het Vinkentouw

84:20).

Kerkuil Tyto alba

[ARNHEM 5.260.067] Geringd als nest-

jong (nest met 4 jongen) op 12 juni 1989 ten

noordwesten van Laren, Gelderland (52°13’N

- 06°21’E) door Anton Meenink. Op 15

december 1992 werd deze vogel door Dick

Veenendaal doodgevonden in Uithuizermee-

den. Afstand 138 km, verstreken tijd 1282

dagen.

Kerkuil Tyto alba

[ARNHEM 5.290.857] Geringd als nest-

jong (nest met 2 jongen) op 1 juli 1993 bij

Siegerswoude, Friesland (53°05’N - 06°15’E)

door Johan de Jong. Op 20 december 1993

werd deze uil doodgevonden in Middelstum.

Afstand 38 km, verstreken tijd 172 dagen.

Informatie via Dick Veenendaal. Twee voor-

beelden van Kerkuilen die aangeven dat in

Groningen ook vogels uit andere provincies

terecht kunnen komen.


