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Ab Steenvoorden
Al vanaf het begin van d eze eeuw worden vogels
in Nederland voorzien van een ring. Dit ri ngwerk
werd in Nederland gecoördineerd door het Vogel
trekstation, een o nderdeel van het I nstituut voor
Oecologisch onderzoek in Arnhem. Tegenwoordig
is het Vogeltrekstation gevestigd i n Heteren.
Veel vogels worden geringd door amateurs, vaak
m ensen die van het ringen hun hobby ge maakt
hebben. Er zij n ook biologen d i e zich bezig hou
den met het ringwerk. Vaak ringen zij voor weten
schappelijk onderzoek maar een enkele soort of
een aantal soorten die alle tot dezelfde fam ilie be
horen. Om vogels te mogen ringen heb je een spe
ciale vergunning nodig, want de m eeste in
Nederland voo rkomende vogelsoorten zijn be
schermd en mogen niet zomaar gevangen worden.

Waarom ringen?
Vogels kunnen geringd worden om verschillende
redenen:
* Het nauwkeurig i n kaart kunnen brengen van
broed populaties en overwinteri ngsgebieden.
* Het vaststellen van de trekroutes en pleisterplaat
sen van trekvogels.
* Eventuele verplaatsingen vastleggen van stand
en i nvasievogels.
* Het berekenen van de gemiddelde leeftijd en de
jaarlijkse sterfte van de versch i llende soorten.
* Het vaststellen van eventuele aantal sschomme
lingen in bepaalde gebieden.
* Het opmerken van hoge sterfte door een niet-na
tuurlij ke oorzaak.
Naast bovenstaande h oofd punten worden e r ook
vogels geringd voor al lerlei ander onderzoek.
Naast de metalen ringen van het Voge ltrekstation
worden d e laatste 1 0-20 jaar ook steeds m eer
kleurringen gebruikt. Deze ringen kunnen op ver
schillende plaatsen worden aangebracht (poten,
nek, vleugels) . Een groot voordeel van k leurringen
is dat de vogels niet gevan gen of dood gevonden
hoeven te worden om de ring af te lezen. De mees
te kl eurringen kunnen met een goede kijker of te le
scoop gewoon in het veld afgelezen worden.

Verzamelen van gegevens
Nadat de vogels geringd zij n weet men eigenlijk
behalve een aantal m ate n , geslacht en leeftijd ver
der nog niets . Het gaat erom dat de geringde vo
gel teruggemeld wordt. Dit kan op verschillende
m anieren gebeuren.
De vogel kan nogmaals gevang&n worden door
een andere ringer maar de vogel kan ook dood of
gewond gevonden worden.
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Bij het aantreffen van een geringde vogel, gevan
gen of gevonden, moeten de ringgegevens nauw
keurig doorgegeven worden aan het
Vogeltrekstatio n , alwaar de gegevens verwerkt
worden. Omdat er o p veel verschillende plaatsen
verspreid over de hele wereld geringd wordt, wor
den er redelijk wat geringde vogels teruggevon
den. Vrijwel i edere vogelaar zal ook bij dood
gevonden vogels controleren of ze wel of niet ge
ringd zij n .

Ringen bij roofvogels
Roofvogels zijn populair, m aar roofvogels worden
ook vaak en op grote schaal vervolgd. Dit zijn zo
maar twee redenen waarom er relatief veel. ringon
derzoek bij roofvogels gedaan wordt. In veel gebie
den van het land worden jaarlijks roofvogels
geringd, zo ook in de Amsterdamse Waterleiding
duinen, waar Fred Ko ning jaarlijks veel roofvogels
ringt.
Veel van de hedendaagse kennis over versprei
ding, trekbewegingen, broedgebieden en overwin
teringsgebieden van roofvogels is dankzij het
ringonderzoek verk regen .

Ringvondsten
Ook i n onze omgeving zij n door leden van onze
vereniging een aantal roofvogels met pootringen
gevonden. I n het vogelasiel wordt ook iedere bin
neng ebrachte vogel gecontroleerd of deze geringd
is. Ook daar zij n in het verleden verschillende vo
gels m et ringen binnengebracht. Enige tijd na het
insturen van de ringgevens ontvangt de melder
een formulier thuis met daaro p alle gegevens d i e
bij h et Vogeltrekstati on over d e gevonden vogel be
kend zijn .

Ringvondsten in Noordwijk en
omgevmg
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soort: Torenvalk
leeftijd/geslacht: nestjong
ringdatu m : 29 juni 1 970
ringplaats: Budel (Noord-Brabant)
vindplaats : Noordwij k aan zee
vinddatu m : 3 aug ustus 1 970
bijzo nderheden: gevangen in flatgebouw, is weer
losgelaten
soort: Smelleken
leeftijd/geslacht: nestjong
ringdatu m : 1 juli 1 973
ringp laats: Rogen, J ämtland Zweden
vindplaats : Noordwijk aan zee

vinddatum : 25 september 1 973
bijzonderheden: dood gevonden
soort: Torenval k
leeftijd/geslacht: nestjong
ringdatu m : 1 3 juni 1 980
ring plaats: Duivendrecht (Noord- Holland)
vindplaats: Wassenaar
vinddatum : 2 2 januari 1 983
bijzonderheden: gewond binne ngebracht in Voge
lasiel
soort: Sperwer
leeftijd/geslacht: nestjong, vrouw
ringdatu m : 5 juli 1 986
ringplaats : AWD, bij Zandvoort
vindplaats: Noordwijkerhout, Sparrenl aan
vinddatu m : 1 5 fe bruari 1 988
bijzonderheden: dood gevonden
soort: Sperwer
leeftijd/ges lacht: nestjong, m an
ringdatu m : 1 9 juni 1 988
ringp laats : AWD, bij Zancjvoort
vindp laats: Noordwijkerhout, Sint Bavo
vinddatu m : 3 augustus 1 988
bijzonderhed en: dood gevonden, bin nengevlogen
soort: Sperwer
leeftijd/geslacht: nestjong, man
ringdatu m : 30 juni 1 993
ringp laats: Katwijk a.d. Rijn
vindplaats: Noordwijk, Zwarteweg
vinddatum : 1 2 oktober 1 994
bijzo nderheden: dood gevonden
Als je d e bovenstaande ringgegevens m et elkaar
vergelijkt valt al d i rect op dat vooral Sperwers in
omgeving van hun ge boorteplaats blijven en dat er
relatief veel jonge Sperwers in hun eerste levensja
ren omkomen. Dankzij het ringonderzoek is men
er dan ook achtergekomen dat jonge Sperwers tot
in juli binnen een straal van hooguit enkele tiental
len kilometers van de geboorteplek blijven. Vaak
gaat een gedeelte van de jonge vogels pas in okto
ber echt trekged rag vertonen en kan over g rote af
standen wegtrekken. De m eeste jonge vogels in
Nederl and zullen de wi ntermaanden bin nen een
straal van zo'n dertig kilom eter van de geboorte
plek bl ijven hangen en daar in de toekomst ook
gaan broeden. Maar s lechts de helft van alle jonge
S perwers haalt het einde van het eerste levensjaar
en de gem iddelde leeftijd van een Sperwer is zo 'n
twee tot tweeënhalf jaar.
Uit het ringonderzoek is ook gebleken dat veel

S perwers door botsingen (vooral m et ruiten, dra
den en ve rkeer) om het leven komen. Van de te
ruggemelde Sperw ers is ongeveer 75%
omgekomen door een botsing met een obstakel
(75% juveniel en 25% adult) , zo'n 1 4% werd ge
schoten of vergiftigd e n slechts een 1 0% sterft aan
een natuurlijke doodsoorzaak.
Dit is natuurlijk nog maar een klein stukje van alle
informatie d i e men door middel van ringonderzoek
kan verkrijgen. I n pri ncipe kan je door ringonder
zoek het hele levensverhaal van een bepaalde
soort achterhalen.
Ringonderzoek en het Vogelasiel
I n het Vogelasiel worden niet alleen geringde vo
gels bi nnengebracht, maar sinds een aantal j aren
worden ook gerevalideerde vogels door medewer
kers van het Vogelasiel zelf geringd . Het is voor
een Vogelasiel natuurlijk erg belangrij k o m te we
ten of de vogels d i e na hun verzorging weer l osge
laten worden het daadwerke lijk ook redden.
I n de periode van 1 984 tot en met 1 988 werden in
het Vogelasiel de volgende roofvogels geringd en
weer losgelaten:
1 Blauwe Kiekendief
2 Buize rden
2 S perwers
5 Torenval ken
Van deze geringde vogels is inmiddels één terug
melding binnen gekomen: een op 1 0 november
1 984 l osgelaten S perwer werd op 30 m aart 1 995
dood gevonden in N oordwij kerho ut.
We hebben hier te maken m et slechts één terug
melding, maar het levert wel veel i nformatie op.
Te n eerste blijkt dat het revali deren van roofvogels
wel degelijk zin heeft want de vogel heeft het toch
nog een aantal jaartjes vo lgehouden ; d e vogel
werd zelfs voor een Sperwer vreselijk oud. Een an
der opvallend punt is dat d e vogel n i et of nauwlij ks
uit de directe omg eving verdwenen i s .
Het i s jam m er voor het o nderzoek , m aar m is
schien gelukkig voor de vogels dat er n og niet
meer van de in het Vogelasiel geringde roofvogels
zijn terruggemeld.
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