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werd in het verleden door Dick Passchier een 

Grote Gele Kwikstaart gezien bij de vijver op de 

omsloten binnenplaats van het raadhuis aan de 

Voorstraat. De afgelopen winter was hij ook 

regelmatig op de ondergelopen bouwplaats aan de 

Losplaatsweg te vinden. 

Ook over slaapplaatsen is nog iets te melden. In het 

verleden zag ik een Grote Gele Kwikstaart in de 

schemering een grote klimop aan de Douzastraat 

binnenvliegen. De afgelopen winter was hij tegen 

de schemering regelmatig dicht bij een hoge 

klimop aan de van Limburg Stirumstraat te vinden. 

Het lijkt een vrij voor de handliggende plaats, 

veilig en dicht bij de voedselgebieden.  

 

Hein Verkade  

 

Lit: SOVON 1987. Atlas van de Nederlandse 

vogels 

 

 

 

Antieke Rus wordt moderne Est 

 
Het levensverhaal van een Stormmeeuw 

 

We gaan een flinke stap terug in de tijd voor de 

start van dit verhaal. 

 Op 9 december 1986 sta ik op het strand bij 

Katwijk met mijn telescoop naar meeuwen te 

turen. Enkele Zilvermeeuwen hebben grote 

kleurringen om hun poten. Kleuren en codes 

worden in het boekje genoteerd om later door te 

kunnen geven aan Arie Spaans. Hij was een 

grootschalig kleurringonderzoek bij 

Zilvermeeuwen gestart in alle grote Nederlandse 

kolonies. Tussen al deze meeuwen stond ook een 

Stormmeeuw met gekleurde ringetjes. Deze waren 

echter veel bescheidener  van maat en niet 

voorzien van een code.  Toch werden de kleuren 

opgeschreven in het notitieboekje, van onder naar 

boven rood, groen en zwart. Om de andere poot 

een metalen ring. Een jaar later verscheen deze 

vogel op het Noordwijkse strand en wederom in 

1989. Ook Jo Rampen uit Katwijk  heeft deze 

Stormmeeuw  in die jaren verscheidene malen 

waargenomen. De kleurcodes werden doorgegeven 

aan het ringstation in Heteren, in de hoop iets meer 

te weten te komen over deze vogel en het 

onderzoek waarvoor hij werd geringd. Helaas werd 

nooit iets vernomen van het ringstation, en ook de 

geringde vogel liet zich niet meer zien….. 

Vele jaren verstreken en de Stormmeeuw 

vergeten……. 

Op 25 juli 1998 ziet Dick Passchier vanuit zijn 

keukenraam een Stormmeeuw met een grote witte 

ring met de code PA14 op het dak van de 

achterburen aan de Weteringkade zitten. Hij geeft 

de code aan mij door in de hoop dat ik er iets mee 

kan doen. In december van dat jaar neem ik 

dezelfde vogel PA14 in een grote groep meeuwen 

op het Noordwijkse strand waar.  

Inmiddels waren mijn kontakten in meeuwenland 

flink uitgebreid. De geringde meeuw werd gemeld 

aan Norman van Swelm in Oostvoorne, die mij 

direct wist te vertellen dat deze vogel uit Estland 

afkomstig was. Norman bood aan  de gegevens te 

zenden aan de desbetreffende onderzoeker. 

Meer dan een jaar later rolt er een brief in de bus 

uit Estland. Een enthousiaste  onderzoeker Kalev 

Rattiste meldt dat onze Noordwijkse 

waarnemingen de eerste zijn van PA14 buiten de 

kolonie waar de vogel in 1981 als jong was 

geringd en vervolgens jaar in jaar uit als 

broedvogel werd teruggevonden. De grootste 

verrassing zat echter in de staart van het verhaal. 

Terloops werd gemeld dat deze meeuw met de 

code PA14 sinds 1996 een ‘tweede leven’ was 

gestart. Hij was als jong in 1981 voorzien van een  

metalen ring, vervolgens in 1986 in de kolonie 

teruggevangen en voorzien van drie plastic 

ringetjes in de kleuren rood groen en zwart…..om 

de vogel in de kolonie beter te kunnen 

onderscheiden van de andere Stormmeeuwen. 

 In deze periode stond het IJzeren Gordijn nog fier 

overeind en konden biologen met een beperkt 
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budget zich slechts eenvoudige ringetjes 

veroorloven. Na het uiteenvallen van de Sovjetunie 

richtte het zelfstandige Estland zich meer op het 

Westen.  

Met behulp van de Zweden werd het oude 

onderzoek in de Stormmeeuwkolonie op een 

moderne wijze voortgezet.  Stormmeeuw rood-

groen-zwart kreeg een nieuwe identiteit; een goed 

afleesbare witte ring met code PA14. 

Eerst besefte ik nog niet  goed wat ik las, maar 

allengs kwam de kleurcode rood-groen-zwart mij 

steeds bekender voor.  Dus werden de oude 

notitieboekjes uit de kast gehaald en nageplozen…. 

en de kleurcode werd gevonden!  Zou dit werkelijk 

dezelfde vogel zijn?  Weer een brief naar Estland 

dus, want dit vermoeden moest nog wel bevestigd 

worden.  

Inmiddels heeft de techniek niet stil gestaan en per 

e-mail kwam deze bevestiging, het moest wel 

dezelfde vogel zijn!  Ook Kalev was verrast na 12 

jaar nog waarnemingen van deze Stormmeeuw te 

ontvangen. 

 Duidelijk was wel dat de oude politieke structuren 

en beperkte communicatie-mogelijkheden debet 

waren aan het verzanden van de waarnemingen in 

de jaren  tachtig.   

Als bijlage werd de gehele levensloop van PA14 

meegezonden. Hieronder volgt het verhaal van een 

krasse ouwe heer. 

PA 14 werd als jong mannetje in het nest op 1 juni 

1981 van een metalen ring met een nummer 

voorzien in de kolonie van het Matsalu 

natuurreservaat in het westen van Estland. Tot 

1986 wordt de vogel met de metalen ring niet 

individueel herkend. In 1986 vangt men vogel 

opnieuw als broedvogel en wordt van de genoemde 

kleurringetjes voorzien. Hij heeft dan vermoedelijk 

al enkele jaren in de kolonie gebroed. Vanaf 1986 

is er van alles bekend, ook de partners van PA14 

zijn geringd; 

 

1986 Paar met vrouwtje 4018, drie jongen 

worden vliegvlug, een ei onbevrucht. 

1987 zelfde vrouwtje, drie jongen worden 

vliegvlug. 

1988 zelfde vrouwtje, weer drie jongen 

vliegvlug. 

1989 zelfde vrouwtje, twee jongen vlieg-

vlug, een jong gestorven. 

1990 zelfde vrouwtje, een jong vliegvlug, 

twee jongen gestorven. 

1991 zelfde vrouwtje, weer een jong vlieg-

vlug en twee gestorven. 

1992 vrouwtje verdwenen, nieuw vrouwtje 

5418, PA14 is haar derde man, drie 

vliegvlugge jongen. 

1993 vrouwtje 5418 verdwenen, nieuw 

vrouwtje 2249, PA14 is haar tweede 

man. Twee jongen vliegvlug, een ei 

gepredeerd. 

1994 zelfde vrouwtje, eerste legsel gepre-

deerd, tweede legsel wegge-spoeld 

1995 zelfde vrouwtje, drie jongen vliegvlug 

1996 zelfde vrouwtje, eerste legsel gepre-

deerd, tweede legsel gepredeerd. 

1997 zelfde vrouwtje, drie vliegvlugge 

jongen. 

1998 zelfde vrouwtje, twee vliegvlugge 

jongen, een jong gestorven. 

1999 zelfde vrouwtje, twee vliegvlugge 

jongen, een jong gestorven. 

2000 zelfde vrouwtje, drie vliegvlugge 

jongen. 

 

Zo is  een onbekende Stormmeeuw met 

kleurringen ineens de meest bekende geworden. 

Het kan verkeren, ook in meeuwenland. Mocht er 

nog meer nieuws over PA14 komen dan zal dit 

weer in de Strandloper worden gemeld. Kijk 

ondertussen zelf ook eens of U deze of andere 

meeuwen met kleurringen ziet, U kunt deze 

waarnemingen altijd aan mij doorgeven, ik zorg 

dan dat ze op de juiste plaats terechtkomen. 

 

Hein Verkade  

 

 

 

….... en de Monniksgier 
 
Dick Pekelharing  

 

Het zal  iedereen wel opgevallen zijn, dat er 

tegenwoordig regelmatig meldingen zijn over  

grote roofvogels. Niemand kijkt echt op van een 

visarend of van een zeearend.   

De twee laatstgenoemde soorten hebben 

geprofiteerd van een aantal veranderingen in hun 

broedgebieden en  van beschermende maatregelen, 

op momenten dat de soort een onrustbarende 

achteruitgang vertoonde. Minder jachtdruk, minder 

gebruik van een aantal pesticiden, bescherming 




