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GERINGDE ZEEVOGELS  
(Informatie van: Gerrit Speek (Vogeltrekstation), Roel Draijer, Bernard Spaans, Mike Harris, Kees de Graaf, Roland 
François, Harry Vercruijsse, Klaas van Dijk en Derick Hiemstra. 
 
Noordse stormvogel London FV.57161. Als ‘volgroeid’ geringd bij 

Dunbeath, Schotland op14 juli 1979 en op 3 maart 2004 door 
Roel Draijer dood bij IJmuiden gevonden. Een oudje, van zeker 
25 jaar. Wordt bewaard in Naturalis. 

Vaal stormvogeltje H.287907. Geen terugmelding, wel zeer de moeitje 
waard: in de nacht van 1/2 oktober 2005 ving Bernard Spaans 
(NIOZ) op het wad ten zuiden van De Richel (bij Vlieland) in 
een mistnet een vaaltje. Slechts drie vaaltjes werden eerder 
voorzien van een Nederlandse ring: een in 1922 en twee in 1993. 
De laatste twee kwamen uit een asiel. Het VT heeft ooit één 
terugmelding van een Noors ‘vaaltje’ binnengekregen (1998), 
maar de bewuste vogel bleek geringd te zijn als kleine jager. Dit 
geval staat dan ook niet vermeld in de Noorse ringatlas! 

Aalscholver Stavanger BA 22864, met rode kleurring C7L. Een eerste zomer vogel uit Noorwegen (59°10’N, 10°58’E) werd 
afgelezen op 16 september 2004 en als tweede zomer vogel op 27 juli 2005 in de Eemshaven. Noorse aalscholvers 
zijn zeldzaam in Nederland, de vogel is dan ook afkomstig uit het Noors-Zweedse grensgebied en Zweedse (en 
Deense) aalscholvers zijn hier een stuk talrijker (Grauwe Gors 33: 56; 2005). 

Kuifaalscholver Wit DNZ. Deze op 21 juni 2000 gekleurringde vogel van Isle of May (zie Nieuwsbrief NZG 4(1): 1-3, 2002 
en 5(3): 1-2, 2004) is afgelezen op het offshore platform Idefatigable (53°19’N, 02°34’E) op 26 oktober 2002. Op 
weg naar Nederland? Dat is verder niet bekend want deze vogel is nooit weergezien … Tot nu toe zijn deze winter 
nog geen waarnemingen van gekleurringde kuifaalscholvers doorgegeven (Mike Harris), terwijl de vogels op de 
Britse Eilanden zware tijden doormaken. Mike Harris verwacht daarom verhoogde dispersie, dus blijven opletten! 
Aan de andere kant zijn er in 2005 weinig jongen groot gekomen en het zijn juist de jongen die ver weg zwerven. 

Grote jager London HW25772. Van een vogel die werd geringd als nestjong op 22 juli 1971 te Foula, Shetland, vond C.J. 
(Kees) de Graaf op 1 juli 2004 bij Den Helder de (goede!) poot terug, namelijk de poot met de ring. Afstand 900 km 
Richting 153 graden en Verstreken tijd 12033 dagen (bijna 33 jaar!). De poot was nog ‘bevleesd’ dus de vogel was 
nog niet erg lang dood. Zie elders in deze Nieuwsbrief voor een meer uitgebreide analyse van het voorkomen van 
geringde grote jagers in ons land, naar aanleiding van dit bijzondere geval. 

Kleine mantelmeeuw Een intermedius vogel met blauwe kleurring met witte letters (JPA4) heeft in 2005 succesvol gebroed in 
Oostende (België). Hij werd geringd in Rauna, Farsund, Vest-Agder in zuidwest Noorwegen op 18-06-91, en was in 
2005 dus 14 jaar oud. De vogel werd aanvankelijk alleen van een metalen ring voorzien; de kleurring is pas later 
toegevoegd toen deze vogel als broedvogel op Rauna terugkeerde. Hij heeft, met kleurring, eerst nog op Rauna 
gebroed (med. Nils Helge Lorentzen, de coördinator van de 
bewuste Noorse ringgroep). Uiteindelijk heeft bij blijkbaar toch 
gekozen voor een Vlaamse vriendin (in de woorden van Roland 
François, die de vogel ontdekte en fotografeerde). Zie ook: 
http://users.skynet.be/wielewaal/Roland-Francois.htm. Volgens 
Nils Helge Lorentzen is het pas het tweede bevestigde geval van 
een Noorse vogel die gebroed heeft buiten Noorwegen! De eerste 
heeft in 1999 op de Maasvlakte gebroed, waar zij (dit was een 
wijfje) werd afgelezen door Harry Vercruijsse (Nieuwsbrief 
NZG 2(2): 8 (2001). Toeval of niet, deze Rotterdamse kleine 
mantel was geringd in dezelfde kolonie van Rauna en zij was 
toen zij op de Maasvlakte broedde eveneens 14 jaar oud. 

Zilvermeeuw Arnhem 5334649 We exporteren ook meeuwen: een pul 
geringd in het Sloegebied, Vlissingen, door Roland-Jan Buijs werd als broedvogel afgelezen door Harry Vercruijsse 
in Duinkerken, Frankrijk, op 26 mei 2005. Voor zover bekend bij het VT is dit het eerste bewezen broedgeval in 
Frankrijk van een in Nederland geboren zilvermeeuw. De vogel had zich gevestigd in een kolonie van (in 2005) 245 
paar zilvers en 47 paar kleine mantels op het dak van een loods (zoals vastgesteld door Harry Vercruijsse, die deze en 
andere dakkolonies in Duinkerken op de voet volgt). 

Zilvermeeuw Kees de Graaf las op 7 september 2005 een zilvermeeuw af op de Hondsbossche Zeewering. Eén letter kon hij 
niet zien, maar toen hij het geval voorlegde aan het ringstation in Moskou kwam (heel snel!) het bericht dat het ging 
om een ‘Larus argentatus/heuglini spp.’, die op 24 juni 2004 geringd is in Rusland, op het eiland Sennukka in de Baai 
van Onezhskiy, Witte Zee (64°49’N, 35°14’E). Afstand 2198 km, richting 233 graden, verstreken tijd 440 dagen. 

Zilvermeeuw Helsinki HT 185.044; gele kleurring C544. Als na 3kj geringd op 24 juli 1996 in Lappeenranta (zuid Finland). 
De vogel zwierf eerst wat heen en weer tussen Finland en Polen om op 27 januari 2001 op te duiken bij de VAM bij 
Wijster. Vervolgens vloog hij weer terug via Duitsland naar Finland, maar kwam weer terug in Nederland 
(Termunterzijl) in december 2002 én in december 2003 (Grauwe Gors 33: 57; 2005). 

Alk M 74.803 Op het strand van Renesse vond mevrouw Hiemstra op 23 januari 2005 een volwassen alk die 12 ½ jaar eerder 
(22-juni1992) als pul was geringd op het Ierse Great Salty Island, Ierland (52°07’N 06°37’W). 

http://users.skynet.be/

