RINGRESULTATEN 2012
A. Geringde vogels

SOORT
1. Ooievaar
2. Wespendief*
3. Sperwer
4. Torenvalk
5. Kleine Plevier
6. Kievit
7. Holenduif
8. Houtduif
9. Turkse Tortel
10. Koekoek
11. Kerkuil
12. Steenuil
13. Bosuil
14. Gierzwaluw
15. Grote Bonte Specht
16. Middelste Bonte Specht
17. Boerenzwaluw
18. Huiszwaluw
19. Grote Gele Kwikstaart
20. Witte Kwikstaart
21. Winterkoning
22. Heggenmus
23. Roodborst
24. Zwarte Roodstaart
25. Gekraagde Roodstaart
Totaal soorten

2011
4
1
88
9
18
12
22
8
31
87
107
24
1
3
1
579
79
7
4
27
25
78

2012
9
1
73
6
29
25
15
3
16
166
142
53
8
1
535
71
9
18
8
25
24
8
34

43

45

SOORT
26. Merel
27. Zanglijster
28. Kleine Karekiet
29. Braamsluiper
30. Tjiftjaf
31. Grauwe Vliegenvanger
32. Bonte Vliegenvanger
33. Staartmees
34. Glanskop
35 .Pimpelmees
36. Koolmees
37. Boomklever
38. Boomkruiper
39. Gaai
40. Ekster
41. Kauw
42. Zwarte Kraai
43. Spreeuw
44. Huismus
45. Ringmus
46. Vink
47. Groenling
48. Sijs
49. Geelgors

2011
29
7
412
6
31
1372
11
17
110
205
311
7
3
1
774
303
329
27
73
8
18

2012
45
8
421
2
6
27
1001
12
7
299
568
283
1
2
1
1
1045
213
75
20
55
19

Totaal exemplaren

5269

5390

*nieuwe ringsoort
Er werden in 2012 weer meer vogels geringd als in voorgaande jaren, hoewel de stijging ten opzichte van 2011 beperkt was.
Voor het Ring-MUS-projekt werden meer vogels geringd en ook kregen meer roofvogels en uilen een ring. Er werd slechts
eenmaal geringd op de winteringsvoederingsplaats in Agelo en het aantal geringde nestjongen was ook minder.
De tabel begint al met de opmerkelijke toename van geringde jonge Ooievaars van 4 naar 9 exemplaren, waarvan verderop in
dit verslag meer is te lezen.
Nieuw op de lijst van geringde vogels is de Wespendief,
die voor de tweede maal succesvol broedde in
Fleringen. Het ringen zelf was een eenvoudige klus,
maar voordat het jong veilig beneden was uit het
nest op ruim 25 meter hoogte in een schuin
staande boom werd er heel vakkundig
klimwerk verricht door boomverzorger en
klimspecialist, Bart Klaassen uit Albergen.

Jonge wespendief: nieuwe ringsoort

De Holenduif heeft zich de laatste jaren goed uitgebreid en dat is terug te vinden in de toename van het geringde aantal
nestjongen van deze soort, die vaker in Bosuilkasten werd aangetroffen. Houtduiven en Turkse Tortels werden er minder
geringd, maar deze soorten zijn niet gemakkelijk te vangen merkten de ringers van het Ring-MUS-project.
De opmerkelijke toename van geringde Gierzwaluwen kwam door een tweede broedpaar bij een echte bewonderaar en helper
van deze bijzondere vogels in Oldenzaal en een paartje Gierzwaluwen dat in Vasse onder de dakpannen werd ontdekt.
Minder geringde Boerenzwaluwen en Huiszwaluwen was een echte tegenvaller; over de boerenzwaluwen is verderop in dit
verslag meer te lezen. De afname van geringde Huiszwaluwen is de schuld van een Boomvalk die broedde op het landgoed
Singraven en een kolonie van Huiszwaluwen in de buurt compleet uitroeide. De ringer trof bij de tweede controle verlaten
legsels en al eerder geringde nestjongen dood aan. Toen een Boomvalk een volwassen Huiszwaluw uit de lucht plukte was
helder wie de boosdoener was.
Speurwerk langs de rietkragen van het A/N Kanaal leverde
weer veel geringde jonge Kleine Karekieten op, vooral het
gedeelte van het kanaal op het grondgebied van Reutum en
Fleringen scoorde hoog. Het aantal Jonge Koekoeken
echter op dit kanaalgedeelte viel tegen met slechts 3
exemplaren maar in de rietkragen op Ageloos- en
Rossumsgebied werden daarentegen weer veel
Koekoeken geringd.
Ondanks gemaakte afspraken met de beherende
instantie van het A/N Kanaal de rietkragen niet te
vroeg te maaien, verschenen al in juli de grote
maaimachines van een loonbedrijf en sneuvelden
weer nesten van Kleine Karekieten. Hopelijk heeft
overleg met de beherende instantie van dit
gedeelte van het A/N Kanaal, de Provincie,
opgeleverd dat dit soort overtredingen en
vernielingen in de toekomst niet meer plaats vinden.

Inhoud nest: koekoek (licht) en kleine
karekiet (zwart) van enkele uren oud en één
ei van kleine karekiet.

De Bonte Vliegenvanger was met 1001 geringde exemplaren niet meer de talrijkst geringde soort, ondanks een zeer goed
broedseizoen met veel nestjongen. In diverse nestkasten was het dringen want niet minder dan 8 jonge Bonte Vliegenvangers
werden er meermaals in aangetroffen. De Spreeuw staat nu aan kop met 1045 geringde exemplaren, waarvan 500 exemplaren
op één adres aan het A/N Kanaal in Agelo. Op 7 mei kregen de eerste honderden jonge Spreeuwen al een ring en de volgende
dagen volgden nog enkele honderden. In juni was er een toegift van jonge Spreeuwen uit een tweede legsel, waarmee het
totaal aantal ruim boven de 1000 geringde exemplaren kwam. Het gemiddelde van de eerste legsels was bijna 5 Spreeuwen per
nestkast, de tweede legsels zijn altijd kleiner met een gemiddelde van ruim 3 Spreeuwen per nestkast.
Gekraagde Roodstaartjes waren er aanzienlijk minder dan vorig jaar, wel zeer bijzonder was het hoge aantal van 10 nestjongen
dat in Agelo in een nestkast werd aangetroffen, terwijl normaal 6 nestjongen per kast al een goed gemiddelde is.
Op 17 februari 2012 werden op de wintervoederplaats in Agelo 138 vogels gevangen en geringd met als opmerkelijkste soort, de
Geelgors, met 19 exemplaren.

Weidevogels
Soort
Kievit
Grutto
Wulp
Scholekster
Totaal

2008
27
1
9
6
43

2009
38
7
5
50

2010
37
1
38

2011
18
18

2012
29
29

Van deze tabel van geringde weidevogels wordt men niet vrolijk, maar het is niet anders. Slechts 29 jonge Kieviten werden er
geringd en dan slechts enkele op de cultuurgronden zoals, weilanden of maisakkers. De meeste jonge Kieviten scharrelden rond
op de braakliggende industrieterreinen bij Oldenzaal en Hengelo. Deze braakliggende terreinen zijn vaak zeer aantrekkelijk voor
vogels en hebben een veel hogere natuurwaarde dan de productiegraslanden. Er zijn in 2012 geen andere jonge weidevogels
geringd.
Roofvogels en uilen
Soort
Wespendief
Havik
Sperwer
Buizerd
Torenvalk
Kerkuil
Steenuil
Ransuil
Bosuil
Totaal

2008
3
1
14
127
226
70
3
43
486

2009
2
8
78
95
78
32
293

Jonge Torenvalken geringd en weer veilig in de nestkast.

2010
2
76
97
112
52
339

2011
1
88
87
107
24
307

2012
1
73
165
142
53
433

De tabel van de geringde roofvogels en uilen laat zien dat er aanzienlijk meer vogels uit deze categorie in 2012 zijn geringd dan
in de voorbije jaren. Het begint al met een roofvogel die voorheen nog niet in de tabel stond, al is het maar één enkel exemplaar
van deze bijzondere roofvogel. Havik, Sperwer en Buizerd werden niet geringd in 2012; deze soorten werden tot enkele jaren
geleden nog wel geringd als deze in kraaienvangkooien werden gevangen, die toen nog veel in gebruik waren.
Ondanks de tweede soms pittige winter op rij wist de Torenvalk zich goed te handhaven op het niveau van de laatste jaren. In 3
nestkasten werden zelfs 6 jonge Torenvalken aangetroffen, maar ook het gemiddelde van 4,5 was vrij hoog.
De categorie uilen zit weer flink in de lift na de dip van de laatste jaren. Vooral het herstel van de Kerkuil was fors met bijna een
verdubbeling van geringde exemplaren. Er waren zelfs weer meerdere legsels met jongen en dat is een teken dat het de goede
kant op gaat. In topjaren worden er vaker zelfs broedsel met 8 jongen aangetroffen.
Nog niet eerder werden er in één jaar zoveel Steenuilen geringd als in dit verslagjaar. Dit record werd behaald dankzij een flinke
uitbreiding van het aantal kasten, die vaak al meteen na plaatsing werden ingenomen door Steenuilen. In het algemeen waren
de broedsel in het afgelopen jaar niet groot; in enkele kasten werden 5 jonge Steenuilen aangetroffen.
Ook de Bosuilen kenden een uitstekend broedseizoen met het hoogste aantal jongen van de laatste jaren. In enkele kasten was
het dringen, want 4 Bosuilen in een kast is echt veel. Bosuilen verlaten vaak de kast al voordat ze kunnen vliegen, maar
klauteren des te beter. Het is voor de ringers dan zoeken waar de jonge nog niet vliegvlugge Bosuil zich verstopt heeft als de
eigenaar meldt dat er echt 4 inzaten en de ringer er maar 2 of 3 in de kast aantreft.
Ring-MUS projekt
Het Ring-MUS project richt zich op alle soorten die we in het stedelijke milieu
tegenkomen, en dus niet alleen op huismussen of ringmussen! De term 'stedelijk
gebied' wordt breed opgevat. We rekenen daartoe steden, dorpen, gehuchten,
villawijken, bedrijven- en industrieterreinen, havens, parken, begraafplaatsen,
volkstuinen en sportterreinen. Geïsoleerde boerderijen en erven in het agrarisch
gebied vallen erbuiten. Het meetnet richt zich op alle vogelsoorten die in het
stedelijk gebied voorkomen. Omdat het project jaarrond wordt uitgevoerd richt
het zich zowel op broedvogels als overwinteraars in het stedelijk gebied.
Daarnaast is binnen het Ring-MUS project de mogelijkheid om Huismussen te
ringen met kleurringen. Er is hiervoor gekozen omdat Huismussen wanneer deze
gevangen zijn niet gemakkelijk terug te vangen zijn. Maar met behulp van de
kleurringen is het toch mogelijk om individuele Huismussen te herkennen met
bijvoorbeeld een verrekijker.
In Hengelo op de Hasseleres en in Oldenzaal op de Thij worden vogels gevangen
en geringd voor dit project. In 2011 werd begonnen en werden 558 vogels
geringd en 86 vogels werden teruggevangen of kleurring afgelezen; de aantallen
in 2012 lagen aanzienlijk hoger met 1148 geringde en 284 teruggevangen vogels
en afgelezen kleurringen.
Huismus met kleurringen

Ooievaar in opkomst
Het succesverhaal van de Ooievaars van Losser, waar deze al sinds 1994 broeden, heeft een zeer sterk vervolg gekregen in ons
werkgebied en met name in Volthe. In 2010 bracht een eerste paar Ooievaars met succes 3 jongen groot bij Welhuis, het
landschapsadvies en onderhoudsbedrijf. Om geen enkel risico op verstoring van dit nieuwe broedpaar te lopen, werden de 3
jonge Ooievaars toen niet geringd. Er zwierven bijna dagelijks nog meerdere Ooievaars in de buurt rond. In het voorjaar van
2011 vond een complete invasie plaats van Ooievaars die vochten om het paalnest in Volthe in bezit te nemen. Het broedpaar
van 2010 dat de hele winter was gebleven, verdedigde tot bloedens toe met succes het nest. Al begin mei waren de kopjes van
de jonge Ooievaars zichtbaar boven de rand van het paalnest en ze groeiden voorspoedig. Op 3 juni 2011 waren ze ruim 5
weken oud en in prima conditie en werden met toestemming van Louis Welhuis geringd, wat probleemloos verliep. Om het
gevecht om het paalnest met eventuele noodlottige gevolgen te verminderen, werd nog een nieuw nest geplaatst hoog boven
in een boom in de buurt.

Op dit nieuwe nest begon een tweede paartje enkele
weken later ook te broeden en ook deze Ooievaars
brachten met succes een jong groot. Deze jonge Ooievaar
werd helaas niet geringd omdat het nest onbereikbaar was
zonder hoogwerker.
Er was nog een derde paartje Ooievaars dat wilde nestelen,
maar de strijd om het tweede paalnest verloor en toen er
maar toe overgingen om zelf een nest te bouwen in een
klein boompje in de tuin, maar dit was geen succes.
Ook aan de Schiphorstdijk nabij het A/N Kanaal in
Denekamp kwam een paartje Ooievaars in 2010 tot
broeden, maar het had toen geen geluk, want nadat 2
jongen waren uitgekomen, waren deze na 2 weken
Nieuw paartje ooievaars bouwt nest in kleine perenboom bij
plotseling verdwenen. Het is een bekend gegeven dat het
Welhuis, het landschapsadvies en onderhoudsbedrijf in Volthe.
broedsucces van nieuwe jonge broedparen in het eerste jaar
laag is. In 2011 had dit paartje wel succes en waren er
aanvankelijk 3 jongen. Een jong werd na 3 weken dood onder het paalnest gevonden. De andere 2 jongen werden wel vliegvlug
en gingen in september op trek. Ook om geen enkel risico op verstoring te nemen bij dit jonge paar, zijn de jongen in 2011 niet
geringd.
In 2012 kreeg de opkomst van de Ooievaar in ons werkgebied een geweldig succesvol vervolg. Bij Welhuis bracht het eerste
paartje voor het derde jaar met succes jongen groot. Op 29 mei werden de 3 jongen geringd en kregen naast een ring ook een
naam. De namen die de 3 jonge Ooievaars kregen verwijzen naar oude erven in de buurt: het oudste jong kreeg de naam “De
Reuver”, het tweede jong de naam “Heknbroenink” en de jongste Ooievaar werd “Kaampoot” genaamd.
Het tweede paartje dat weer op het hoog geplaatste nest in de boom broedde had 2 vrij grote jongen die begin mei plotseling
niet meer met de kopjes boven de nestrand zichtbaar waren. Een inspectie onder het nest loste het probleem niet op. Een
bereidwillige buurman met motorparachute koos het luchtruim en maakte enkele foto’s van boven, waarop 2 dode jonge
Ooievaars op het nest te zien waren.
Een derde paartje Ooievaars, vermoedelijk het paartje dat in 2011 een mislukte broedpoging ondernam in een klein boompje in
de tuin, begon nu een nest te bouwen in een
kleine fruitboom op nauwelijks 4 meter
hoogte. Deze nieuwe broedpoging
had succes en 3 jonge Ooievaars
groeiden voorspoedig op. Ze kregen
op 19 juni een ring en de namen,
“Tulk”, “Schiphorst” en “Roolman”,
ook weer vernoemd naar oude erven
in Volthe.
Het succesverhaal van de Ooievaars
in Volthe kreeg echter nog een
vervolg, want een vierde paartje
Ooievaars probeerde op de oude
schoorsteen van de Havezathe ”Het
Everloo” een nest te bouwen. Maar
de takken waarmee ze aanvlogen,
hadden geen houvast en vielen weer
naar beneden. Noaber Welhuis
Vanuit hoogwerker jonge Ooievaars geringd op Havezathe het Everloo.
bracht uitkomst en plaatste snel een
nestbodem op de schoorsteen. Het
paartje Ooievaars bouwde meteen verder en begon weldra met het broedproces. Eind juni waren 2 jonge Ooievaars op dit nest
groot genoeg om geringd te worden. Met een hoogwerker van de gemeente Dinkelland verliep het ringen van de Ooievaars
boven op de schoorsteen van de Havezathe snel en probleemloos. Voor het eerst werden deze Ooievaars geringd met kunststof
ringen in plaats van de oude aluminium ringen. Deze nieuwe ringen zijn veel makkelijker aan te leggen zonder ringtang en ook
makkelijker af te lezen met een goede verrekijker of telescoop.
En het paartje Ooievaars bij het A/N Kanaal in Denekamp? Ook dit paartje broedde voor het tweede jaar met succes, ofschoon
maar één jong werd groot gebracht. Op 4 juni kreeg deze jonge Ooievaar een van de laatste oude aluminium ringen en de naam
”Dinkel”.

Terugmeldingen
In 2012 zijn veel terugmeldingen ontvangen van het Vogeltrekstation uit een gebied dat zich uitstrekt van Zuid Noorwegen tot
Noord Frankrijk. De interessantste terugmeldingen zijn voor de duidelijkheid in één kaartje van de Benelux en een kaartje van
Europa opgesplitst.

Terugmeldingen Benelux
1. Pimpelmees Arnhem BA64190. In oktober en november 2012 vond er een zeer grote invasie plaats van Koolmezen uit
noordoost-Europa en een iets minder grote invasie van Pimpelmezen, die meer uit noord-Europa kwamen. Er zijn toen veel
mezen geringd, die vervolgens weer verder trokken of rondzwierven door Nederland. Een Pimpelmees die werd geringd in
Hengelo, vloog verder in noordelijke richting en werd in Leek in de provincie Groningen teruggevangen.
2.Kerkuil Arnhem 5450230. Opmerkelijk veel Kerkuilen uit ons werkgebied worden later teruggemeld uit de provincie Friesland,
waar overigens al zoveel Kerkuilen broeden. En ook deze Kerkuil werd weer als verkeersslachtoffer gemeld.
3.Spreeuw Arnhem L373514. Het is opmerkelijk hoe snel Spreeuwen na het broeden uit Twente zijn vertrokken. In sommige
jaren zoals in 2012 broeden ze twee keer en dan zijn er tot in juli nog wel spreeuwen aanwezig. Een Spreeuw, die als nestjong
op 8 mei in Agelo werd geringd en vervolgens nog een week in de nestkast bleef, werd een maand na het uitvliegen als
teruggevangen op het grote Ringstation Castricum vlak aan de kust in Noord-Holland.
4.Kleine Karekiet Arnhem BA63754. Kleine Karekieten die aan het A/N Kanaal als nestjong zijn geringd, worden altijd
teruggemeld uit zuidwestelijke richting. Deze Kleine Karekiet was na het uitvliegen echter pal west gevlogen en teruggevangen
bij de Randmeren bij Naarden.

5.Ooievaar Arnhem 9518. Een van de Ooievaars die zich hebben
gevestigd als broedpaar bij het A/N Kanaal in Denekamp is als nestjong
geringd in Staphorst.
6.Torenvalk Arnhem 3666070. Deze Torenvalk is als nestjong geringd in
Lemselo in 2008 en wordt nu jaarlijks in Holthone met kleurringen
afgelezen en in 2012 teruggevangen.
7.Kerkuil Arnhem 5373369. Altijd mooi als een terugmelding wordt
ontvangen van een Kerkuil die levend in een nestkast wordt
gecontroleerd en al ruim 10 jaar oud is.
8.Bosuil Arnhem 6076452. De vogelopvang in Almelo kreeg een
gewonde Bosuil binnen die was geringd. Na terugmelding bleek deze
Bosuil al ruim 17 jaar geleden in Saasveld was geringd en dat is ook voor
een Bosuil zeer oud.
9.Koolmees Arnhem V640460. Tijdens de grote invasie van Koolmezen in
oktober werd bij een ringsessie voor het Ring-MUS projekt in Hengelo
een Koolmees teruggevangen met Nederlandse ring. De ringserie kwam
de ringer erg bekend voor, want het bleek een Koolmees te zijn die
geringd was op het Ringstation Overdinkel één dag eerder, waar de
ringer zelf Koolmezen had geringd.
Torenvalk 3666070 in 2008 geringd als nestjong. In
10.Bosuil Arnhem 6155569. Voor het voeren van de paarden werd een
2012 teruggevangen als mooie uitgekleurd adult
geperste hooibaal losgetrokken. De verbazing was groot toen er een
mannetje in Holthone.
dode geringde Bosuil tussen het hooi werd aangetroffen. De Bosuil was 2
maanden daarvoor op hetzelfde adres geringd als nestjong. De hooibaal kwam van een weilandje 100 meter verderop.
11.Kleine Karekiet AV43940. Op het Ringstation Overdinkel werd een geringde Kleine Karekiet teruggevangen met Nederlandse
ring. De terugmelding was wel verrassend, want deze was een jaar daarvoor geringd als nestjong aan het A/N Kanaal in Rossum.
Het is de eerste kleine Karekiet van het A/N Kanaal die op het Ringstation Overdinkel is teruggevangen.
12.Koolmees Arnhem V670583. Als er veel Koolmezen worden geringd tijdens een invasie kan men ook diverse terugmeldingen
verwachten. Een in Hengelo geringde Koolmees werd ruim een week later in Neede gevangen en gecontroleerd.
13.Koolmees Arnhem V670508. Ook in Doesburg werd een Koolmees teruggevangen die pas 3 dagen daarvoor was geringd in
Hengelo.
14.Sperwer Arnhem 3662054. De meeste Sperwers worden helaas dood teruggemeld als raamslachtoffer als deze tijdens een
wilde achtervolging van hun prooi zich te pletter vliegen tegen het raam. In Tilligte overkwam dat ook een Sperwer, die als
volwassen vogel was geringd in Limburg.
15.Kleine Karekiet Arnhem BA63274. Een Kleine Karekiet geringd als nestjong aan het A/N Kanaal in Reutum belandde in een
mistnet dat stond opgesteld in het veengebied De Groote Peel. Een dag later overkwam de vogel dat weer op dezelfde plaats.
16.Pimpelmees Arnhem AS00274. Bij het schoonmaken van een nestkast in de herfst werd een dode geringde Pimpelmees
aangetroffen. De ring werd afgegeven bij een ringer in Oldenzaal, die dacht dat hij de Pimpelmees wel zelf geringd had, maar
toen hij het ringnummer las, herkende hij dit niet. Verrassend genoeg bleek de Pimpelmees enkele jaren geleden te zijn geringd
in Weert.
17.Boerenzwaluw Arnhem AR77837. In tegenstelling tot Kleine Karekieten worden slechts incidenteel Boerenzwaluwen uit ons
gebied teruggemeld uit België. Eindelijk weer een melding uit Bokrijk waar een Boerenzwaluw werd teruggevangen die een jaar
daarvoor was geringd in Albergen.
18.Kleine Karekiet Arnhem AT29796. Kleine Karekiet teruggemeld uit België. In België worden jaarlijks duizenden Kleine
Karekieten gevangen en er zijn heel veel ringstations verspreid over het land.
19. Kleine Karekiet Arnhem AV43189 en Kleine Karekiet Arnhem AV44233. Deze 2 kleine Karekieten zijn op hetzelfde
ringstation in België teruggevangen. De tijd tussen ringdatum en terugvangdatum van deze vogels komt ook goed overeen.
Alleen de ringplaats verschilt 6 kilometer.
20. Kleine Karekiet Arnhem AV44030. Nog een Kleine Karekiet terug uit dezelfde periode, maar nu teruggevangen op een
ringstation aan de Belgische kust.

VOGELSOORT
RINGNUMMER
1.Pimpelmees
Arnhem BA64190
2.Kerkuil
Arnhem 5450230
3.Spreeuw
Arnhem L373514
4.Kleine Karekiet
Arnhem BA63754
5.Ooievaar
Arnhem 9518
6.Torenvalk
Arnhem 3666070
7.Kerkuil
Arnhem 5373369
8.Bosuil
Arnhem 6076452
9.Koolmees
Arnhem V640460
10.Bosuil
Arnhem 6155569
11.Kleine Karekiet
Arnhem AV43940
12.Koolmees
Arnhem V670583
13.Koolmees
Arnhem V670508
14.Sperwer
Arnhem 3662054
15.Kleine Karekiet
Arnhem BA63274
16.Pimpelmees
Arnhem AS00274
17.Boerenzwaluw
Arnhem AR77837
18.Kleine Karekiet
Arnhem AT29796
19.Kleine Karekiet
Arnhem AV43189
19.Kleine Karekiet
Arnhem AV44233
20. Kleine Karekiet
Arnhem AV44030

RINGDATUM
RINGPLAATS/LAND
11-11-2012
Hengelo
09-07-2011
Vasse
08-05-2012
Agelo
09-07-2012
Kanaal A/N Agelo
27-05-2008
Staphorst
09-06-2008
Lemselo
22-06-2002
Agelo
14-04-1995
Saasveld
10-10-2012
Ringstation Overdinkel
10-05-2012
Rossum
16-06-2011
Kanaal A/N Rossum
15-10-2012
Hengelo
07-10-2012
Hengelo
17-08-2010
Melderslo
06-07-2012
Kanaal A/N Reutum
12-10-2008
Weert
19-08-2010
Albergen
21-06-2010
Kanaal A/N Agelo
11-06-2011
Waterwingebied
Enschede
25-06-2011
Kanaal A/N Rossum
29-06-2011
Kanaal A/N Fleringen

VINDDATUM
RINDPLAATS/LAND
28-11-2012
Leek, Groningen
29-11-20111
Ter Idzard, Friesland
15-06-2012
VRS Castricum
28-08-2012
Randmeren, Naarden
17-03-2012
Denekamp
23-09-2012
Holthone
5-6-2012
Radewijk
26-02-2012
Almelo
11-10-2012
Hengelo
08-07-2012
Rossum
20-07-2012
Ringstation Overdinkel
24-10-2012
Neede
10-10-2012
Doesburg
22-03-2012
Tilligte
29-08-2012
De Groote Peel
06-10-2012
Oldenzaal
09-09-2011
Bokrijk, België
20-08-2011
Chevron, België
15-08-2011
Grembergen België

AFSTAND/
TIJD
103 km
17 dg
122 km
143 dg
154 km
37 dg
116 km
49 dg
59 km
1390 dg
36 km
1568 dg
24 km
3637 dg
7 km
6163 dg
14 km
1 dg
0 km
59 dg
17 km
400 dg
22 km
8 dg
56 km
3 dg
119 km
583 dg
134 km
53 dg
149 km
1455 dg
181 km
386 dg
235 km
423 dg
232 km
63 dg

BIJZONDERHEDEN

03-09-2011
Grembergen, België
24-08-2011
Veurne, België

244 km
69 dg
328 km
54 dg

Levend, gevangen en
gecontroleerd
Levend, gevangen en
gecontroleerd

Levend, gevangen en
gecontroleerd
Dood,
verkeersslachtoffer
Levend, gevangen en
gecontroleerd
Levend, gevangen en
gecontroleerd
Levend op paalnest
Levend, kleurring
afgelezen
Levend in nestkast
Gewond naar
vogelopvang
Levend, gevangen en
gecontroleerd
Dood in geperste
hooibaal
Levend, gevangen en
gecontroleerd
Levend, gevangen en
gecontroleerd
Levend, gevangen en
gecontroleerd
Dood, tegen raam
gevlogen
Levend, gevangen en
gecontroleerd
Dood in nestkast
Levend, gevangen en
gecontroleerd
Levend, gevangen en
gecontroleerd
Levend, gevangen en
gecontroleerd

Terugmeldingen Europa
Er zijn niet veel terugmeldingen uit de rest van Europa, maar wel enkele bijzondere.
1.Sijs Stavanger 7H52682. Sijzen kunnen tijdens de trek veel en over grote afstand
rondzwerven en meestal zijn ze pas in maart en april in aantallen hier. Begin april
2010 werd deze Sijs gevangen tijdens een ringsessie van het Ring-MUS-projekt in
Oldenzaal. De terugmelding vermeldde dat de Sijs was geringd op een klein eiland
voor de Noorse kust bij Stavanger.
2.Vink Stockholm 1EL32623. Ook deze Vink kwam uit Scandinavië en werd eveneens
enkele jaren geleden gevangen op een klein eiland voor de Zweedse kust bij
Stockholm. Ook weer teruggevangen tijdens een ringsessie voor het Ring-MUSprojekt.
3.Kokmeeuw Copenhagen White UFW. De kleurring van deze Kokmeeuw werd
afgelezen in Hengelo. Het was dezelfde Kokmeeuw als die in 2011 werd afgelezen op
dezelfde plaats. Kokmeeuwen zijn vaker zeer plaats trouw aan overwinteringsplekken.
4.Pimpelmees Copenhagen 9AB2781. Tijdens de invasie van mezen in oktober en
november 2012 werd deze Pimpelmees teruggevangen in Hengelo. De vogel was
geringd op het zuidelijkste puntje van het Deense eiland Falter voor de oversteek naar het Duitse eiland Fehmarn.
5.Kleine Karekiet Arnhem AT29812 en 6.Kleine Karekiet Arnhem AT29862. Tenslotte 2 kleine Karekieten uit dezelfde ringserie,
die een dag na elkaar werden geringd aan het A/N Kanaal en ook ongeveer gelijktijdig in Noord-Frankrijk werden
teruggevangen.
VOGELSOORT
RINGNUMMER
1.Sijs
Stavanger 7H52682
2.Vink
Stockholm 1EL32623
3.Kokmeeuw
Copenhagen White UFW
4.Pimpelmees
Copenhagen 9AB2781
5.Kleine Karekiet
Arnhem AT29812
6.Kleine Karekiet
Arnhem AT29862

RINGDATUM
RINGPLAATS/LAND
11-10-2010
Utsira Noorwegen
10-004-2006
Nidingen, Zweden
24-12-2007
Kopenhagen
24-09-2012
Gedser Fuglestation
Falster, Denemarken
21-06-2010
Kanaal A/N Fleringen
25-06-2010
Kanaal A/N, Reutum

VINDDATUM
RINDPLAATS/LAND
02-04-2011
Oldenzaal
26-03-2011
Hengelo
08-03-2012
Hengelo
06-11-2012
Hengelo

AFSTAND/
TIJD
789 km
172 dg
646 km
1634 dg
535 km
1536 dg
424 km
44 dg

BIJZONDERHEDEN

12-08-2010
Les Cinq Tailles Frankrijk
13-08-2010
Derrière Saint-Brice
Frankrijk

334 km
52 dg
346 km
48 dg

Levend, gevangen en
gecontroleerd
Levend, gevangen en
gecontroleerd

Levend, gevangen en
gecontroleerd
Levend, gevangen en
gecontroleerd
Levend, kleurring
afgelezen
Levend, gevangen en
gecontroleerd

Tijdens de ringsessie op de
wintervoederingsplaats in Agelo worden
vogels gevangen en soms ook “vreemde
vogels” waar de ringer dan heel druk mee
is.

Harrie Linckens
secretariaat@nvwgdegrutto.nl

