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Foto voorblad: Grote Barmsijs, overjarig mannetje Meijendel 10 november 2005. Ringers:
Cocky Boelen, Wouter Teunissen, Maarten Verrips, Ben Wielstra
Illustratieverantwoording zie pagina 15
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Algemeen
Het jaar 2005 is voor onze groep succesvol verlopen. Dankzij een goede personele
bezetting en het voorkomen van een aantal invasies konden veel vogels geringd worden.
Ook het aantal geringde soorten was hoger dan ooit sinds de herstart in 2000. Van de 60
gevangen soorten waren er 7 geheel nieuw voor de soortenlijst. In 2005 werd onze
geluidsinstallatie met één aansluiting uitgebreid.
Alle werkzaamheden vinden plaats met de benodigde vergunningen. Het vangen en ringen
gebeurt met vergunning van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Binnen
de ringgroep bezitten drie personen een dergelijke vergunning: W. Bleumink, M. Verrips en
mevrouw H. de Wijs. Verder bezitten alle medewerkers van de groep een terreinvergunning,
afgegeven door de Duinwaterbedrijf Zuid Holland. Medewerkers van de ringgroep waren in
2005 de dames C. Boelen en F. Leget en de heren B. Wielstra, V. van der Spek, L.
Buisman, P. Lina en W. Teunissen.

Watersnip, één van de zeven soorten die dit jaar voor het eerst in Meijendel werden geringd. 30
december 2005. Ringers: Maarten Verrips, Ben Wielstra, Wouter Teunissen

Zoals eerdere jaren bestond het werk van de ringgroep uit ruwweg twee hoofdonderdelen.
Het eerste is het CES-onderzoek (Constant Effort Site) dat betrekking heeft op de
broedpopulatie en wordt uitgevoerd conform de landelijke richtlijnen tussen half april en
begin augustus. Het andere deel betreft trekvogelonderzoek, dat in principe het gehele
overige deel van het jaar kan worden uitgevoerd maar dat zich in de praktijk beperkt tot de
periode begin augustus-eind november. Buiten deze periode worden incidenteel vangdagen
gedraaid.
Het weer tijdens het vangseizoen 2005
De eerste maanden van 2005 brachten geen echt winterweer en tijdens het voorseizoen
werd daarom weinig tot niet geringd. Wel werden we begin maart bedolven onder een dik
pak sneeuw. Het CES-werk is niet erg weersafhankelijk omdat voor elke vangdag een
periode van 10 dagen beschikbaar is, waarbinnen altijd wel een dag met geschikt weer
gevonden kan worden. De periode half juli-half augustus was buitengewoon onstabiel met
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veel regenbuien en wind uit de ongunstige noordwest hoek. Na half augustus normaliseerde
het weerbeeld, waarin goed- en slecht weerperioden elkaar afwisselden. De tweede helft
van oktober was ongewoon warm, met zowel overdag als ’s nachts uitgesproken zwoele
omstandigheden. De winter viel in Wassenaar later in dan in de rest van Nederland: pas in
de nacht van 29 op 30 december viel de eerste sneeuw van betekenis.
Het CES-onderzoek
Het CES onderzoek vond plaats tussen 22 april en 1 augustus. Gedurende deze periode
wordt éénmaal per decade met een vaste mistnetopstelling en zonder enig lokmiddel
gevangen. Verder werd van kool- en pimpelmees een nest jongen dat zich in de directe
omgeving van de netten bevond, geringd conform de randvoorwaarden van het CESproject. Deze jongen zijn bij de aantallen eerstejaars vogels van kool- en pimpelmees in de
onderstaande lijst opgeteld.
Soort

in 2005 geringde
overjarige

Grote Bonte Specht
Winterkoning
Heggemus
Roodborst
Nachtegaal
Merel
Zanglijster
Sprinkhaanrietzanger
Rietzanger
Bosrietzanger
Kleine Karekiet
Braamsluiper
Grasmus
Tuinfluiter
Zwartkop
Tjiftjaf
Fitis
Staartmees
Glanskop
Pimpelmees
Koolmees
Boomkruiper
Vlaamse Gaai
Spreeuw
Goudvink
Rietgors

1
0
2
3
12
1
0
1
1
4
9
17
13
2
16
12
17
5
0
3
3
0
1
0
3
1

Totaal

127

in 2005 gecontroleerde
overjarige
1
5
7
2
1
6
4
4
8
3
4
8
13
4
3
2
1
1
83

in 2005 geringde
eerstejaars
0
7
10
10
6
8
4
4
0
3
13
5
18
5
8
40
57
1
1
61
51
3
2
7
0
1
325

Het aantal gecontroleerde vogels is vermoedelijk representatiever voor de grootte van de
onderzochte broedvogelpopulatie dan het aantal geringde overjarigen. Hiertussen bevindt zich
onvermijdelijk een aantal trekvogels.
Het merendeel van de gecontroleerde overjarige vogels werd in 2005 geringd en mag dus niet
bij het aantal nieuw geringde worden opgeteld. Het merendeel van de voor 2005 geringde, in
2005 gecontroleerde overjarige vogels werd ook als overjarige vogel geringd. Dit verschijnsel is
inherent aan de CES methodiek en er mogen geen conclusies over het vermogen om de
populatie uit eigen aanwas in stand te houden, uit worden getrokken. Er waren dit jaar enkele
erg oude vogels onder de broedvogels, waaronder een 5 jaar oude nachtegaal en een even
oude staartmees.
Een uitstekend resultaat werd geboekt bij kool- en pimpelmees, fitis en tjiftjaf. Grasmus, kleine
karekiet en winterkoning hadden een matig tot slecht jaar.

5

Bosrietzanger en kleine karekiet, jaarlijks op onze CES lijst aanwezig. Het verschil tussen beide soorten is
in werkelijkheid even moeilijk te zien als op deze foto. De vogel links is een bosrietzanger. Meijendel, 16
augustus 2005. Ringers: Ben Wielstra en Maarten Verrips

Nachtegalenonderzoek
Het nachtegalenonderzoek startte, met toestemming van de DZH, dit jaar vijf dagen eerder dan
de afgelopen jaren. Toen werd namelijk geconstateerd dat de aantallen bij de aanvang van het
project, op 20 juli, al op hun hoogtepunt waren en snel daarna begonnen te dalen. Dit deed
vermoeden dat we te laat met ons onderzoek begonnen.
In 2005 werden de volgende aantallen nachtegalen geringd in het kader van het speciale project
waarbij geluid van de nachtegaal wordt gebruikt.
Juli
15 16
3 3

17
3

18
8

23
7

24
26

25
7

27
30

28
25

29
23

augustus
1
2
3
2
24 6

Het totaalaantal bedroeg 167 waarbij nog één controle van een elders geringde vogel moet
worden opgeteld. Dit betekent een significant hoger aantal gevangen nachtegalen dan tijdens
het project in 2004. De eerdere aanvang lijkt dus zinvol al vielen de aantallen in de eerste week
niet mee.
Aantal vangdagen: april 5, mei 3, juni 3, juli 12 waarvan 6 onvolledige.
Nazomertrek
In augustus vormen doortrekkende rietvogels ons belangrijkste onderzoeksdoel. Het onderzoek
dit jaar werd ernstig gehinderd door slecht weer in de eerste decade van augustus. De kleine
karekiet piekte slechts één dag, de 16e, toen ook de sprinkhaanrietzanger zijn hoogste aantal
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bereikte. De totaalaantallen kleine karekieten liggen als gevolg hiervan lager dan voorgaande
jaren, maar de sprinkhaanrietzanger was talrijker dan ooit. De rietzanger bleef ook achter bij de
voorgaande jaren en moet misschien gerichter gelokt worden om meer exemplaren te kunnen
vangen.
Vreugde was er over de vangst van, opnieuw, waterrietzangers. Het eerste exemplaar van deze
zeldzame doortrekker kwam net voor de weersverslechtering, op 2 augustus, binnen. De
tweede werd op de 16e gevangen en de derde pas op 4 september, toen al geen geluid van
deze soort meer werd gespeeld. Het nazomeronderzoek naar doortrek van rallen leverde 4
waterrallen en 3 porseleinhoenders op gedurende in totaal vijf nachten.
Door de verbeterde geluidsinstallatie konden, na een jaar afwezigheid op de ringlijst, weer twee
boompiepers worden geringd. Sperwergrasmussen werden op 24 en 28 augustus geringd. De
enige die ontbrak was de draaihals, wiens doortrek zich vermoedelijk concentreerde op enkele
dagen waarop wij toevallig geen baanbezetting hadden.
Aantal vangdagen in augustus: 17 waarvan 1 onvolledige.

Eerstejaars boompieper. De vleeskleurige poten, op deze foto goed zichtbaar, onderscheiden hem voor de
ringer op eenvoudige wijze van zijn verwant de graspieper. Meijendel 6 september 2005. Ringers:
Maarten Verrips, Ben Wielstra

Najaarstrek: invasiegasten
Met het verschijnen van de R in de maand verdwijnen de meeste zomervogels uit Meijendel en
zien we steeds meer herfsttrekkers. In september 2005 merkten we aanvankelijk niets
ongewoons en bestond de vangst in hoofdzaak uit die soorten op wie ons onderzoek zich
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normaal gesproken ook richt: zwartkop, roodborst, bonte vliegenvanger. Opvallend was wel het
vrijwel volledig ontbreken van de gekraagde roodstaart. Ondanks regelmatig afspelen van het
geluid, uiteindelijk zelfs ongemengd, werd niet meer dan één exemplaar gevangen. Ook paapje
en tapuit, de afgelopen jaren toch meer dan incidenteel gevangen in september, lieten geheel
verstek gaan. Wel vingen we op 3 september nog een nachtegaal, onze eerste
septembernachtegaal ooit.
De eerste berichten over de aanwezigheid van zwarte mezen bereikten ons van het ringersnet,
de digitale nieuwsgroep voor vogelringers. Daardoor nieuwsgierig gemaakt zetten we medio
september op een enkele plaats geluid van de zwarte mees aan, wat op 6 september voor het
eerst succes had. Tot de 20e bleef het bij enkelingen, maar op 21 en 22 september trad een
absolute piek op met 138 vangsten in twee dagen tijd. Daarna waren de zwarte mezen even
snel verdwenen als ze waren verschenen, al druppelden tot in de eerste week van oktober nog
enkele exemplaren binnen.

Twee van de smaakmakers van de najaarstrek 2005. De koolmees is gefotografeerd nog voor het
losbarsten van de invasie, op 30 augustus 2005. Het is een eerstejaars vogel met de restanten jeugdkleed
nog zichtbaar op de wangen. Datzelfde geldt overigens voor de zwarte mees rechts maar daar is het veel
moeilijker zichtbaar. Deze vogel werd gefotografeerd op 21 september 2005. Ringers: Vincent van der
Spek, Wouter Teunissen, Maarten Verrips, Ben Wielstra

21 september 2005 was om meer redenen dan alleen de zwarte mezen gedenkwaardig. Op die
dag werden ook een ransuil, een sperwer en zelfs een snor uit de mistnetten gehaald. De snor
was sinds de herstart begin 2000 nog niet gevangen.

De eerste Bladkoning van 2005, gevangen op 21 september.
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Eerstejaars snor. De lichaamstaal op deze foto verraadt dat deze soort nauw verwant is aan de
Sprinkhaanrietzanger. Meijendel, 21 september 2005. Ringers van 21 september: Cockie Boelen, Maarten
Verrips, Ben Wielstra

Iets vaker gevangen maar als doortrekker veel zeldzamer is de bladkoning waarvan op 21
september eveneens het eerste exemplaar uit een mistnet kwam. We konden toen nog niet
weten dat er nog drie zouden volgen, op 7, 11 en 12 oktober.
De koolmees was al goed geringd tot begin oktober, maar beleefde een absolute piek in de
tweede decade van oktober toen er in zes dagen 317 werden geringd. En toen was het nog niet
over, want op 30 en 31 oktober kwamen er nog eens 28 en 59 binnen. Anders dan bij de zwarte
mees vingen we wel een geringde koolmees die aanwijzingen over de herkomst gaf, namelijk
een Litouwen ring op 11 oktober. Bijzonderheden hierover zijn nog niet ontvangen.
De vangst van pimpelmezen was ook hoger dan ooit tevoren, maar merkwaardig genoeg is op
de jaarlijst maar één werkelijke uitschieter te ontdekken, eind juni dus midden in de broedtijd.
Daarnaast werden er op 13 november nog eens 27 geringd, maar verder is het vangpatroon
zeer regelmatig. Het volgende overzicht toont de totstandkoming van de recordlijst. Hier lijkt het
niet zozeer een kwestie van op het goede moment het goede geluid draaien maar
eenvoudigweg van volhouden. Men bedenke hierbij dat we kool- en pimpelmees uitsluitend
gemengd afspelen. Ter vergelijking is daarom een soortgelijk overzicht van de koolmees
weergegeven.
pimpelmees
maandtotaal daggemiddelde
april
2
0,4
mei
9
3
juni
45
15
juli
32
2,67
augustus
8
0,47
september
24
1,6
oktober
110
7,3
november
66
9,4

koolmees
maandtotaal
5
1
36
44
11
18
449
33

daggemiddelde
1,0
0,3
12
3,67
0,64
1,2
30
4,7
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Naast de vele mezen bracht oktober een aantal soorten die we nog niet eerder op de lijst
hebben gehad. Sommige daarvan komen al jaren in de omgeving voor, zoals de groene specht
(gevangen op 15 oktober), maar er waren er ook die de laatste jaren erg zeldzaam zijn
geworden, zoals de ringmus, (vangsten op 8 en 11 oktober) of dat altijd geweest zijn, zoals de
kleine vliegenvanger (vangst op 11 oktober). Uilen werden dit jaar niet tijdens de nachtvangsten
gevangen, maar in het ochtendkrieken van 21 september (ransuil) en 25 september (kerkuil).
Op 5 november vingen we alweer een nieuwe baansoort, een overjarig vrouwtje zwarte
roodstaart.
De rallenvangst verliep in oktober redelijk, maar de landelijk beste vangnacht van 28 op 29
oktober sloegen we helaas over vanwege de verwachte passage van een storing die nacht. Van
de veldleeuwerik pikten we wel de eerste doortrekgolf half oktober mee, maar de tweede en
meestal grotere doortrekpiek van eind oktober bleef volledig achterwege.

Een tjiftjaf (algehele indruk, formaat)? Nee. Een tapuit (staarttekening)? Ook niet. Een bonte vliegenvanger
(zwarte poten en snavel)? Ook niet. Dan kan het alleen een kleine vliegenvanger zijn. De gevlekte
armpendekveren wijzen op een eerstejaars vogel. Meijendel, 11 oktober 2005. Ringers: Wijnand Bleumink,
Cockie Boelen, Laurens Buisman, Maarten Verrips

Tussen al deze invasies en ongewone soorten door bereikten ook de gebruikelijke soorten
recordhoogten. Zwartkop, graspieper, heggemus, maar ook sperwer, werden meer dan ooit
geringd, wat met name bij de graspieper vooral te danken was aan de goede bezetting van het
ringstation. De graspieper komt vrijwel uitsluitend via ons slagnet binnen, waarop dit najaar ook
meer dan de helft van de sperwers en opnieuw een prachtige buizerd werden gevangen. De
buizerd was al geringd, de sperwers waren weer zonder uitzondering mannetjes. Sinds de
herstart is nog niet éénmaal een vrouwtje sperwer gevangen. Dit kan iets zeggen over de
beslotenheid van het vangterrein.
Verder waren er voor het eerst sinds 2001 weer behoorlijke aantallen vinken in ons terrein
aanwezig (overvliegen doen ze elk jaar, aan de grond komen lang niet elk jaar) en ook kepen.
Net toen we ons opmaakten voor de afsluiting van het seizoen vingen we, min of meer bij
toeval, de eerste barmsijzen, zowel kleine als grote. Deze zouden in de tweede decade van
november buitengewoon talrijk zijn en ons confronteren met situaties die we nooit eerder
hadden meegemaakt. Alle beschikbare menskracht moest worden ingezet om de vangsten op
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Grote barmsijs man na 1e kalenderjaar (links) en kleine barmsijs (ook een man na 1e kalenderjaar).
Ringers: Wijnand Bleumink, Laurens Buisman, Vincent van der Spek, Wouter Teunissen en Maarten
Verrips. Meijendel, 14 november 2005. De barmsijzeninvasie was op dat moment op zijn hoogtepunt.

zorgvuldige wijze af te werken. Op 13 november werd een overjarig vrouwtje gevangen met een
Chinese ring. Dit was de eerste controle van een in China geringde vogel in Nederland, maar
helaas zijn van de Chinese ringcentrale nog geen nadere gegevens ontvangen. Onderstaand
vindt u het vangschema van de beide barmsijzen. Een uitwerking van de resultaten wordt
voorbereid voor publicatie.
november
Kleine barmsijs
Grote barmsijs

10

13

14

19

20

23

2
7

15
184

4
283

17
238

2
167

0
40

Eind december tenslotte kon nog een dag worden gevangen na sneeuwval. Dit leverde o.a. 31
veldleeuweriken en 2 watersnippen op.
Aantal vangdagen: september 15, oktober 15, november 7, december 1.

Nooit eerder op de lijst gehad: ringmus (11 oktober 2005) en een vrouwtje groene Specht (15 oktober).
Ringers: Wijnand Bleumink, Wouter Teunissen, Maarten Verrips, Ben Wielstra
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Laatste vangdata
De onderstaande lijst geeft voor een aantal regelmatig door ons gevangen zomervogels de
laatste datum waarop een exemplaar werd gevangen in 2005.
nachtegaal
sprinkhaanrietzanger
rietzanger
bosrietzanger
kleine karekiet
braamsluiper
grasmus
tuinfluiter
tjiftjaf

3 september
3 oktober
21 september
5 september
3 oktober
7 oktober
6 september
5 oktober
31 oktober

Totaallijst 2005
totaal 2005
Watersnip
Sperwer
Waterral
Porseleinhoen
Waterhoen
Ransuil
Kerkuil
Gierzwaluw
Groene specht
Grote bonte specht
Veldleeuwerik
Boompieper
Graspieper
Grote gele kwikstaart
Witgesterde blauwborst
Gekraagde roodstaart
Zwarte roodstaart
Winterkoning
Heggemus
Roodborst
Nachtegaal
Merel
Kramsvogel
Zanglijster
Koperwiek
Sprinkhaanrietzanger
Snor
Rietzanger
Waterrietzanger
Bosrietzanger
Kleine karekiet
Braamsluiper
Grasmus
Tuinfluiter
Zwartkop
Sperwergrasmus
Bladkoning
Tjiftjaf

2
5
48
3
1
1
1
1
1
3
85
2
339
14
1
1
1
45
69
211
187
148
7
54
28
114
1
25
3
37
494
41
71
100
778
2
4
172

totaal 2000-2004
0
12
136
4
4
10
2
1
0
11
522
21
730
54
8
24
0
278
235
1050
791
580
70
340
325
254
0
89
1
88
1901
180
433
436
2735
3
2
824
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totaal 2005

totaal 2000-2004

Fitis
Goudhaan
Vuurgoudhaan
Kleine vliegenvanger
Bonte vliegenvanger
Staartmees
Glanskop
Zwarte mees
Pimpelmees
Koolmees
Boomkruiper
Vlaamse gaai
Spreeuw
Ringmus
Vink
Keep
Grote barmsijs
Kleine barmsijs
Goudvink
Noordse goudvink
Rietgors

149
144
22
1
3
22
1
187
298
599
4
4
13
3
61
12
920
40
13
1
12

405
437
212
0
20
108
9
19
682
608
24
18
60
0
132
1
0
2
42
2
34

59 soorten

5609

15065

Terugmeldingen
Onderstaand treft u een selectie uit de terugmeldingen die in de loop van 2005 werden
ontvangen. Verklaring gebruikte termen:
pull
1kj
na 1kj
vgr
M
V
gecontr

nestjong of niet vliegvaardig jong
vogel in eerste kalenderjaar
vogel na eerste kalenderjaar
volgroeid
mannetje
vrouwtje
gecontroleerd = gevangen en ring afgelezen

AF.99287

Braamsluiper - 1kj
Gecontr.

Wassenaar, Meijendel
Oud Turnhout, Antwerpen België

AJ.49245

Grote barmsijs - 1kj
Gecontr.

Wassenaar, Meijendel
Westenschouwen

13-11-2005 (10.00-10.59)
13-11-2005 (14.00-14.59)

AJ.49277

Grote barmsijs M 1kj
Gecontr.

Wassenaar, Meijendel
Westenschouwen

13-11-2005
14-11-2005

AJ.49847

Grote barmsijs V na 1kj Wassenaar, Meijendel
Gecontr.
Oostkapelle Zeeland

19-11-2005
22-11-2005

AJ.49885

Grote barmsijs V na1kj Wassenaar, Meijendel
Gecontr.
Duinen Castricum

19-11-2005
29-11-2005

V.211901

Grote karekiet 1kj
Gecontr.

21-08-2004
23-08-2004

Wassenaar, Meijendel
Willebroek, Antwerpen België

21-07-2003
16-04-2005

Onze eerste grote karekiet, twee dagen later teruggemeld door een ringer die er ook zelden een
vangt.
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AH.24220

Kleine karekiet na1kj.
Gecontr.

Wassenaar, Meijendel
St. Laurens, O.Vlaanderen België

18-08-2004
21-08-2004

AK.43698

Kleine karekiet - 1kj.
Wassenaar, Meijendel
Gecontr.
Salburua-Betono, Vitoria Alava, Spanje

02-08-2005
10-09-2005

AK.43819

Kleine karekiet - 1kj
Gecontr.

Wassenaar, Meijendel
Watermael Boitsfort, Brabant, België

13-08-2005
01-09-2005

AC.52460

Kleine karekiet - 1kj
Gecontr. – na 1kj

Wassenaar, Meijendel
Remerschen, Luxemburg

24-08-2002
14-08-2003

AJ.48163

Kleine karekiet - 1kj.
Gecontr.

Wassenaar, Meijendel
Assenede, O.Vlaanderen België

29-08-2005
05-09-2005

AK.43895

Kleine karekiet - 1kj.
Gecontr.

Wassenaar, Meijendel
Rijkevorsel, Antwerpen België

16-08-2005
18-08-2005

V.253998

Koolmees V vgr
Gecontr.

Wassenaar, Meijendel
Westenschouwen

09-10-2005
29-10-2005

V.285151

Koolmees V volgr
Gecontr.

Wassenaar, Meijendel
Texel, Korverskooi

15-10-2005
27-10-2005

V.285217

Koolmees M volgr
Gecontr.

Wassenaar, Meijendel
Kennemerduinen

30-10-2005
06-11-2005

V.285878

Koolmees V 1kj
Gecontr.
idem
idem

Wassenaar, Meijendel
Westenschouwen
Westenschouwen
Westenschouwen

12-10-2005
16-10-2005
19-10-2005
04-11-2005

Drie meldingen die erop wijzen dat de koolmezen die in het najaar massaal vanuit Oost Europa
over het duingebied spoelden, zich niet verder oostwaarts over zee hebben gewaagd maar zich
over de kuststreek hebben verspreid. Mogelijk geldt dit ook voor de zwarte mezen:
AJ.48764

Zwarte mees - 1kj
Gecontr.

Wassenaar, Meijendel
Castricum, duinen

05-10-2005
09-10-2005

AF.99703

Rietzanger – 1kj.
Gecontr. – na 1kj.

Wassenaar, Meijendel
Berendrecht, Antwerpen, België

20-08-2003
21-08-2004

B.483345

Zwartkop V 1kj.
Dood gevonden

Wassenaar, Meijendel
Audenge, Gironde, Frankrijk

27-09-2003
02-07-2004

Gevonden in Frankrijk midden in de broedtijd. Een merkwaardige melding. Wat doet een Franse
broedvogel eind september in Nederland?
V.212062

Zwartkop V vgr
Wassenaar, Meijendel
Gecontr. Puente Torres II, Valdeganga, Albacete Spanje

02-09-2004
12-10-2004

V.212143

Zwartkop M 1kj
Gecontr.

Wassenaar, Meijendel
Willebroek, Antwerpen België

03-09-2004
04-09-2004

V.211747

Zwartkop M na1kj
Gecontr.

Wassenaar, Meijendel
Oud Naarden, NH

18-08-2004
23-04-2005
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V.212199

Zwartkop M vgr
Dood gevonden

Wassenaar, Meijendel
Rennerod, Koblenz, BRD

05-09-2004
21-04-2005

V.172705

Zwartkop M 1kj.
Dood gevonden

Wassenaar, Meijendel
Ybbsitz, Niederösterreich Oostenrijk

12-10-2002
20-07-2005

Twee meldingen die bevestigen dat althans een deel van de in het najaar doortrekkende
zwartkoppen afkomstig is uit Midden Europa. Eerder ontvingen we al meldingen van
zwartkoppen die na ringen in Meijendel waren overgestoken naar Groot-Brittannië. Dat ze dit
niet allemaal doen bevestigt de melding van nummer V 212 062.
ELDERS GERINGD, in Meijendel teruggevangen.
7086576

Buizerd V pull
Gecontr.

Den Haag, Meijendel
Wassenaar, Meijendel

10-06-2005
03-10-2005

Deze melding bevestigt dat eerstejaars Buizerds de eerste maanden na hun uitvliegen in de
omgeving van het ouderlijk territorium blijven (zie de Ecologische Atlas van de Nederlandse
roofvogels, Bijlsma 1993).

Buizerd 7086 576 op de dag van ringen
10 juni 2005….

….en op de dag van controle, 3 oktober 2005

Bruxelles
8583975

Grasmus - 1kj
Gecontr.

Antwerpen, België
Wassenaar, Meijendel

03-08-2004
14-06-2005

V.115950

Nachtegaal - 1kj.
Gecontr.

A.W.Duinen, Zandvoort
Wassenaar, Meijendel

27-07-2005
28-07-2005

Bruxelles
9113161

Kleine karekiet 1kj Neerpelt, Limburg, België
Gecontr. - na 1kj Wassenaar, Meijendel

07-09-2004
27-07-2005

Hiddensee
ZB.92112

Kleine Karekiet pull Osternienburg, Sachsen Anhalt BRD
Gecontr. - 1kj
Wassenaar, Meijendel

19-08-2005
28-08-2005

Als deze vogel de kortste weg naar Afrika had genomen had hij de Alpen over moeten steken.
Wonderlijke gedachte dat een vogel, nauwelijks een week na het uitvliegen, deze hindernis
weet te ontwijken door eerst een noordwestelijke koers aan te houden. Mogelijk vliegt hij met
ervaren, overjarige soortgenoten mee maar wij vangen na de tweede decade van augustus nog
maar heel weinig overjarige kleine karekieten.
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AK.14484

Kleine karekiet 1kj. Castricum, Duinen
Gecontr.
Wassenaar, Meijendel

15-08-2005
20-08-2005

AJ.10545

Sprinkhaanzanger 1kj
Gecontr.

13-08-2005
20-08-2005

London
N.407155

Vink M 1kj
Gecontr.

Lundy Island, Devon Groot-Brittannië
Wassenaar, Meijendel

26-10-1997
19-10-2004

Bruxelles
8640363

Zwartkop M 1kj
Gecontr.

Piringen Limburg België
Wassenaar Meijendel

08-09-2003
14-09-2003

Bruxelles
9513379

Zwartkop V 1kj
Gecontr.

Waregem,W-Vlaanderen België
Wassenaar, Meijendel

03-09-2005
13-09-2005

V.159556

Zwartkop M 1kj
Gecontr.

A.W.Duinen, Zandvoort
Wassenaar, Meijendel

09-09-2005
18-09-2005

Bruxelles
9552032

Zwartkop M 1kj
Gecontr. M 1kj

Awirs, Luik, België
Wassenaar, Meijendel

10-09-2005
20-09-2005

V.284411

Zwartkop V 1kj.
Gecontr.

Leuth, Ooyse Graaf
Wassenaar, Meijendel

08-10-2005
09-10-2005

Castricum, Duinen
Wassenaar, Meijendel

In precies 1 dag van de oostgrens van Nederland naar de westgrens. Alweer een aanwijzing
dat niet alle zwartkoppen in het najaar een noord-zuid route aanhouden.
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