
Van: Vogeltrekstation - Griel messenger - griel@vogeltrekstation.nl
Onderwerp: Meldgegevens voor ring: SVS 90B..00123

Datum: 5 april 2022 om 17:40
Aan: info@kiekjesdief.nl

Wageningen, 5-4-2022

Beste Ringer/Melder, 

Vriendelijk bedankt voor uw melding van een geringde vogel. Hieronder treft u de gegevens over deze vogel aan. Als u fouten in deze melding
aantreft verzoeken wij u vriendelijk deze aan ons te melden, zodat deze kunnen worden aangepast. 
Uw melding van een geringde vogel draagt bij aan de kennis van trek en overleving van wilde vogels. Deze kennis wordt gebruikt ten behoeve van
onderzoek en bescherming van deze soorten. 

Ring SVS 90B..00123 Bird Ringing centre/ (SVS)
Swedish Museum of
Natural History

P.O.BOX 50007
SE-10405 STOCKHOLM

bird.ringing@nrm.se

Find SVS 90B..00123 info@kiekjesdief.nl

 SVS 90B..00123 [SVS 90B..00123]

Ringgegeven SVS 90B..00123 [SVS 90B..00123]
 12-6-2013, 1200, datum is exact op de dag af [0]
Geringd door: Bird Ringing centre/ (SVS) Swedish Museum of Natural History (SVS)  
Soort: slechtvalk (Falco peregrinus) [03200]
Geslacht: vrouw [vrouw]
Leeftijd: nestjong, niet vliegvlug [1]
Ringplaats volgens Google: DANNHOLMEN 2, 457 40 Fjällbacka, Zweden [-B00]
Ringplaats volgens ringer:  

Coordinaten: lat: 58.63 (+58° 37'),
lon: 11.18 (+11° 11') toon op kaart 

Nauwkeurigheid: Ergens binnen een straal van 20 km [3]

Andere merktekens: kleurring(en) of vlag(gen) toegevoegd
blue L3 Lilac [BB]

Euring code: SVS|A0|90B..00123|0|1|BB|03200|03200|N|0|Z|U|F|0|1|0|U|03|99|U|12062013|0|1200|-B00|+583759+0111100|3|8|20|0|4|-----|---|-----

Meldgegeven SVS 90B..00123 [SVS 90B..00123]
 22-7-2015, ----, datum is exact op de dag af [0]
Gemeld door: Publieke Meldingen (PM1))  
Soort: slechtvalk (Falco peregrinus) [03200]
Geslacht: vrouw [F]
Leeftijd: onbekend of niet opgegeven [0]
Meldplaats volgens Google: Hoofdstraat 188, 2171 BM Sassenheim, Nederland [NL19]
Meldplaats volgens melder: St. Pancratiuskerk  

Coordinaten: lat: 52.224348278239090 (+52° 13' 27''),
lon: 4.519827621920984 (+4° 31' 11'') toon op kaart 

Nauwkeurigheid: nauwkeurig tot op de ingevulde ringcoordinaten [0]
Conditie: levend, verdere lot onbekend, bijvoorbeeld afgelezen met telescoop [9]
Omstandigheden: ringnummer afgelezen in het veld [28]

Andere merktekens: kleurring(en) of vlag(gen) reeds aanwezig
LBPW(L3) [BC]

Opmerkingen: Geen  
Euring code: SVS|A0|90B..00123|0|4|BC|03200|00000|N|0|-|-|F|0|0|0|U|00|99|U|22072015|0|----|NL19|+521327+0043111|0|9|28|0|4|-----|---|-----

90B..00123: Afstand tot ringplaats: 827,9990 km Verstreken tijd: 770 dagen
 Richting van ringplaats: 27,8317 graden is 2 Year(s) 1 Month(s) 10 Day(s)

Vogeltrekstation – Dutch Centre for Avian Migration and Demography
Postbus 50, 6700 AB Wageningen, Nederland Tel. (+31) 317-473465
info@vogeltrekstation.nl   www.vogeltrekstation.nl   www.griel.nl

Het Vogeltrekstation is een samenwerkingsverband van NIOO-KNAW en de Ringersvereniging
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