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Geringde vogels in Groningen

Aflevering 10

Bontbekplevier Charadrius hiaticula

[LONDON NV 94348; tevens voorzien van

diverse kleurringen] Geringd als nestjong op 1

juni 2000 bij Snettisham langs de Wash, een

waddengebied aan de oostkust (Norfolk) van

Engeland. Aan de linkerpoot droeg de vogel aan

het loopbeen een witte kleurring boven een

metalen ring. Aan de rechterpoot droeg de vogel
boven het loopbeen een gele kleurring en aan het

loopbeen een gele kleurring boven een witte

kleurring. Date Lutterop en Giny Kasemir zagen

afgelopen zomer de vogel tussen 26 mei en 21

juli in totaal vijf maal op Rottumerplaat. De

vogel heeft er succesvol gebroed, want op 21

juli werd de vogel vergezeld door minstens twee

kleine nestjongen. De afstand tussen Snettisham

en Rottumerplaat bedraagt 400 km.

Een zeer opvallende melding, want het was

binnen dit onderzoek (zie ook www.nwnrg.-

co.uk) de eerste waarneming van een Bontbek-

plevier die buiten Groot-Brittannië tot broeden

kwam. In het Deltagebied, waar al vele jaren
intensief ringonderzoek aan Bontbekplevieren

wordt uitgevoerd, is een dergelijk geval nog

nooit vastgesteld.

Bontbekplevier Charadrius hiaticula

[ARNHEM H-222891] Geringd op 12 augustus

1997 als nestjong door Peter Meininger bij
Bruinisse (Zeeland). Op 19 juni 2001 kon Derick

Hiemstra met de telescoop de metalen ring van

deze vogel aflezen. De Bontbekplevier broedde

bij Delfzijl en had op de afleesdatum enkele niet-

vliegvlugge jongen bij zich lopen. De afstand

tussen Bruinisse en Delfzijl bedraagt 264 km.

Deze vogel (een vrouwtje) broedt hier al enige

jaren, want Peter de Boer had de vogel al op 10

juli 1999 bij Delfzijl op het nest gevangen (zie

aflevering 6, GG 27(4), pagina 240). Dit geval

is nog steeds de eerste melding van een

nestjong uit het Deltagebied dat elders tot

broeden kwam.

Rosse Grutto Limosa lapponica

[ARNHEM 1229386] Geringd op 18 mei

1985 op het Noorderleeg (Noard-Fryslan

Bütendyks) als vrouwtje na eerste kalen-

derjaar door Oene Eenshuistra. Op 31 juli
2001 zat deze vogel op het wad bij Delf-

zijl en kon de metalen ring door Derick

Hiemstra met de telescoop worden afgele-

zen. De afstand tussen het Noorderleeg en

Delfzijl is 79 km, de verstreken tijd tus-

sen ringen en melden is 5918 dagen.

Deze Rosse Grutto is minimaal 17 jaar
oud en heeft in haar leven al vele tiendui-

zenden en vermoedelijk wel enige hon-

derdduizenden kilometers afgelegd.

Steenloper Arenaria interpres

[WASHINGTON 1313-59535; tevens

voorzien van diverse kleurringen en een

radiozender] Geringd op 2 juli 2001 door

Guy Morrison als broedend vrouwtje op

het nest bij Alert (82°30’N; 62°20’W) in

Arctisch Canada. Alert ligt op het noor-

den van Ellesmere Island (ten noordwes-

ten van Groenland en ter hoogte van het

noordpuntje van Groenland) en is één van

de meest noordelijk gelegen gebieden

waar Steenlopers (en vogels überhaupt)

broeden. Aan de linkerpoot droeg de

vogel boven het loopbeen een wit vlagge-

tje en aan het loopbeen een donkergroene

(boven) en een gele kleurring (onder).

Aan de rechterpoot zat boven het loop-
been de metalen ring en aan het loopbeen

zaten twee gele kleurringen.

Op 31 oktober 2001 zag Derick Hiemstra

deze Steenloper in de haven van Lauwers-

oog en kon hij de kleurringcombinatie

met de telescoop ontcijferen. Via internet

(zie onder andere de pagina van de Pan

American Shorebird Program (www.mb.-

ec.gc. ca/nature/migratory birds/pasp /in-

dex.en. html) was de herkomst van deze

vogel snel te achterhalen. De tijdelijk

Dit is de tiende aflevering met interessante waar-

nemingen van geringde vogels uit de provincie

Groningen. Zoals altijd houd ik me aanbevolen

voor meer informatie over dit onderwerp. Waar-

nemingen van vondsten van dode, geringde

vogels en aflezingen van vogels met (metalen)

pootringen, halsringen en dergelijke zijn altijd

van harte welkom.
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aangebrachte radiozender was al weer van de

vogel afgevallen. De vogel is tot nu toe éénmaal

in Lauwersoog gezien. De afstand tussen Alert

en Lauwersoog bedraagt 3840 km.

In de haven van Lauwersoog zitten vaak tiental-

len Steenlopers. Deze vogels broeden overal in

noordelijke streken en dus deels ook in Arctisch

Canada. Voor Groningen is dit vermoedelijk de

eerste melding van een Steenloper uit Arctisch

Canada. Elders in Nederland zijn al wel enkele

vogels uit Alert gezien: er overwintert bijvoor-

beeld al enige jaren een paartje bij de veerhaven

in Den Helder.

Visdief Sterna hirundo

[ARNHEM K 681030] Geringd op Griend als

niet-vliegvlug nestjong op 24 juni 1981. Op 12

juli 2001 zat de vogel in Lauwersoog en werd de

metalen ring afgelezen door Derick Hiemstra.

Deze Visdief is twintig jaar oud, maar er zijn

gevallen bekend van Visdieven die nog veel

ouder zijn. De afstand tussen Griend en Lau-

wersoog bedraagt 64 km, de verstreken tijd

tussen ringen en melden is 7323 dagen. Evenals

bovenstaande Rosse Grutto heeft deze Visdief

ook al heel wat vliegkilometers afgelegd. Ook

hier moeten we denken aan enkele honderddui-

zenden.

In de haven van Lauwersoog rusten regel-

matig Visdieven op steigers en palen.
Visdieven worden relatief veel geringd en

met veel geluk is het soms mogelijk om

vanuit een auto metalen ringen af te le-

zen. Naast dit individu zijn er ook nog

Visdieven met Finse, Duitse en Engelse

ringen afgelezen, maar daar is nog geen

nadere informatie over.
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