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Terugmeldingen geringde vogels

Torenvalk - nestjong 28.06.1973 Bussum' (D.8,)

3 293 703
25*02.1974 Munster, Duitsland

Op de vindplaats werd alleen -de ring gevonden, moge-
• lijk was dé vogel al geheel vergaan. Het is niet erg

waarschijnlijk dat de valk zijn ring verloren heeft.■

3.207.454 - nestjong 181(56.19.74 Eemdijk (E.0.)

Zuidelijk Flevoland

Deze vogel werd teruggevangen door J.B. ;Buker uit Am-

sterdam. Deze ringer doet een onderzoek naar de her-

komst van de "Torenvalken in winterkoncentraties. Één

,
van zijn ervaringen is, dat de Torenvalk’ de vogelsoort

is, met het hoogste percentage geringde exemplaren.

(Althans in ons land. \ Zo'n 20$ van de Torenvalken

draagt een ring, zodat het vangen van deze soort veel

gegevens oplevert.

Grutto - nestjong 03*06.1972 Nijkerk (E.0.)
7

A(
-r .00 20/31.0-3.1975 Hovigo, Italië

Vrijwel alle terugmeldingen van Grutto's uit Italië.

Komen uit het voorjaar, wat er op kan wijzen, dat de

voorjaarstrek langs een meer oostelijke route verloopt

dan de herfsttrek (over Spanje). Deze Grutto werd door

een jager geschoten.

Kokmeeuw -
Ie kalenderjaar 29.03**1970 Huizen (N.H.) (K.V.)

16.07. 1973 Kemijarvi, lappi,
3-133-344 ■ Finland 7

3. 165.672 -na 1e kalenderjaar 30.12.1972 Huizen (N.H.) (K.V.)

09.07.1974 Pajala, Norhotten,

Zweden

Beide vogels werden teruggevonden Tdat wil zeggen ge-

schoten) in Noord-Scandinavië ter hoogte van de pool-

cirkel; ze zijja-merkwaardig omdat'ze' vér noordelijk

liggen van de noordelijkste broedplaatsen van deze

soort in Scandinavië.

3.165.772 -2e kalenderjaar 05.01.1973 Huizen (N.H.) (K.V.)

17.06.1973 Petrodvorets,

Leningrad, U.SIS/R.

De meest-©ostelijke-terugmelding (in Noord-Europa) van

de Huizer Kokmeeuwen.

Voor dit overzicht werden terugmeldingen ontvangen van de volgende

ringen: B.J. van Ingen (B.I.), G. Jaspers (G.J.), E.R. Osieck

(E.O.) en K. Visset (K.V.).
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3*051.Ö66 - nestjong 09*06.1963 Hilversums Wasmeer (G.J.)

24.12.1_973 De Havre, frankrijk

Storaimeeuw - 2e kalenderjaar 13*01.1973 Huizen (N.H.) (K.V.)

3.155.832 01.07•1974 Grums, Varmland,
Zweden

Bosuil - nest jong 16.05*1975 Drakenburg, Baarn (E.0.)

6.933.362
20.07.1975 Spoorlijn t/h van Groeneveld

Geen bijzondere terugmelding; alleen opgenomen om eens

te wijzen op de hoge sterfte die optreedt onder de

jonge Bosuilen direkt. na het uitvliegen. Hoewel hier-

onder veel verkeersslachtoffers zijn, is het best mo-

gelijk, dat het verkeer niet de direkte oorzaak van

deze sterfte is.

Heggeraus - volgroeid 05.10.1973 Buiten Muy, Texel

S 789.220 teruggev. 02.11.1974 Naarden (B.I.)

Deze melding bewijst, dat onder onze Heggemussen soms

ook doortrekkers zitten.

- volgroeid 16.09-1972 Naarden (B.I.)

9 ql7
22.12.1974 Westzaan . (N.H.)- -

In nestkast aangetroffen.

S 772.273 -1e kalenderjaar 01.09*1973 Naarden . (B.I.),

teruggevangen 08.11.1973 Wormer &

Jisperveld (N.H.)
... (J. v.d. Geld)

S 786.054 -1e kalenderjaar 03-10.1974 Huizen (N.H.)
'

(K.V.)

teruggevangen 15*10.1974 Veerse meer (Zeeland)
Wat "gewone" terugmeldingen om de rondzwervingen van

deze mezensoort in de herfst te illustreren. Waar-

schijnlijk betreffen veel van deze zwervers Nederland-

se' pimpels, hoewel buitenlandse ringen bewijzen, dat

een gedeelte van "ver" komt.

Tjiftjaf - volgroeid 13*09.1973 Huizen (N.H.) (K.V.)

x
geschoten 02.01.1974 Marrakech, Marokko

Boomklever - nestjong 10.06.1975 Bikbergen, Huizen (E.0.)
gevonden 07-07.1975 Bussum (Papaverstraat)

Deze vogel vloog.een huiskamer binnen in een voor deze

soort nogal vreemde omgeving (bebouwde kom).

De Boomklever is waarschijnlijk het beste voorbeeld

van een "standvogel", althans wat onze Nederlandse po-

pulatie betreft.



22

Ditmaal zijn in do ze rubriek ook wat minder bijzondere terugmel-

dingen opgenomen; dit om de nadruk te, leggen op bet feit, dat

't gros van de terugmeldingen weinig .sensationeel is.

Voor de onderzoeker--die terugmeldingen gebruikt om op bepaalde

vragen een antwoord te vinden, is echter elke terugmelding van...,,

belang en zijn juist de "gewone" terugmeldingen belangrijk voor

een beter begrip van wat een vogelsoort doet.

De ringers worden verzocht om ook volgende keer deze ruhriek_mo-

gèlijk te maken, hun terugmeldingen vóór 5 oktober aan mij door

te geven.

E.R. Osieck


