Vogeltrekstation - Centrum voor vogeltrek en -demografie

De resultaten
Wat leveren al die ringetjes op? Niet alleen een nieuwsgierige
onderzoeker, ook een praktische natuurbeschermer of een
beleidsambtenaar kan de gegevens goed gebruiken.

Weerzien
Het draait allemaal om de 'terugmeldingen': een geringde vogel is ergens gezien, gevangen of dood gevonden.
Dat kan al een dag later zijn en heel dichtbij, maar ook vele jaren of duizenden kilometers verderop. Recordhouder
van de terugmeldingen is een kokmeeuw, geringd op 20 oktober 1997. Maar liefst 679 keer zagen vogelaars dit dier.
Alleen al voor Nederland gaat het per jaar om 65.000 terugmeldingen van geringde vogels.

Vogels teruggezien:
1% van de geringde, kleine mussen
50% van de geringde, grote ooievaars

Top 10 geringde vogels

Top 10 teruggemelde vogels

Koolmees
Spreeuw
Boerenzwaluw
Kleine karekiet
Vink
Pimpelmees
Bonte vliegenvanger
Kokmeeuw
Merel
Fitis

Kokmeeuw
Koolmees
Kleine karekiet
Grauwe gans
Lepelaar
Meerkoet
Zilvermeeuw
Merel
Fitis
Scholekster

Eén Europa
Vogels houden zich niet aan grenzen. Daarom moeten de verschillende landen samenwerken. Gegevens over
teruggevonden ringen komen vanuit heel Europa naar het Vogeltrekstation in Nederland.
Dit samenwerkingsverband EURING, de European Union for Bird Ringing, zorgt voor een unieke informatiebron voor
vogelonderzoek. Sinds 1963 werken (bijna) alle Europese ringcentrales samen, met een gezamenlijke Europese
databank vanaf 1977.

Wie gebruiken de gegevens?
De gebruikers van de gegevens zijn, net als de vele vogels,
van diverse pluimage. Onderzoekers van universiteiten of instituten,
ministeries maar ook Vogelbescherming en terreinbeheerders.
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Op elke Nederlandse ring staat
'Vogeltrekstation Arnhem Holland'
en de post weet gelukkig heel goed
waar een brief met dat 'adres'
bezorgd moet worden.

huismus

ijsvogel

Van algemene tot zeldzame vogels: ringgegevens geven inzicht in de ecologie van de soort. Hoe staat deze ervoor?

Vroeger was vooral vogeltrek 'in trek'.
Tegenwoordig komen ook vele andere
interessante gegevens boven water.
Wat voorbeelden van bevindingen uit de
ringgegevens. Bergeenden ruien massaal op
een bepaalde plaats in de Duitse waddenzee.
Door de ringen werd duidelijk dat vogels uit
heel Noordwest-Europa afkomstig zijn; de
verstoring door militaire oefeningen is nu
beëindigd.
Overwinterende brandganzen komen bijeen in
Nederland maar vooral ook Groot-Brittannië.
De dieren van Spitsbergen en die van Groenland
blijken ook in de winter niet te mengen. Belangrijke informatie voor natuurbeheer.
De Europese commissie vroeg bij EURING voor
allerlei soorten trekvogels na wat de effecten van
jacht in Europa en Noord-Afrika zijn. Het aantal
'jachtslachtoffers' blijkt af te nemen, maar voor
bepaalde soorten tekenen zich duidelijk
'hot spots' met hoge jachtdruk af.

Ring gevonden?
Als u een vogel vindt met een ring om zijn poot, stuur de ring dan op naar:

hierboven niets

Trekbewegingen van de spreeuw.

Ringgegevens wintertaling.

invullen / plakken s.v.p.

hierboven niets invullen / plakken s.v.p.

hierboven niets

invullen / plakken s.v.p.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FORMULIER VOOR HET MELDEN VAN EEN GERINGDE VOGEL, ook bestemd voor buitenlandse ringen.
Betreft het een kleurring/halsband waarneming dan s.v.p. invullen in de ENGELSE taal.
Indien de vogel dood is verzoeken wij U de ring open te buigen en met plakband op dit formulier te bevestigen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wat staat er PRECIES op de ring :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VINDDATUM + JAARTAL :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VINDPLAATS :
(naam van stad, dorp, wijk, gehucht, polder, enz)

(Amersfoort)coördinaten

:

(kleurring/halsband

: Greenwich !)

PROVINCIE :

Vogeltrekstation
Centrum voor vogeltrek en -demografie
Postbus 50
6700 AB Wageningen

zonodig invullen :

noorden

zuiden
liggend op _______ km ten

O
O
O
O

westen
oosten

van __________________________________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De conditie van de vogel is :
dood, korter dan 1 week
O
dood, langer dan 1 week
O
dood, onbekend hoe lang
O
losgelaten op _________________________ (datum)
ziek of gewond (niet dood)
O
levend (niet ziek/gewond)
O
te ____________________________________ (plaats)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hoe is de vogel verkregen ?
(gevonden, geschoten, gepakt, binnen gevlogen,
ringnr. afgelezen met verrekijker/telescoop, enz.)

of meld het via www.vogeltrekstation.nl

Vogeltrekstation
Centrum voor vogeltrek en -demografie
Dutch Centre for Avian Migration and Demography
Postbus 50, 6700 AB Wageningen, Nederland
info@vogeltrekstation.nl
www.vogeltrekstion.nl
Vogeltrekstation is een samenwerkingsverband van
NIOO-KNAW en de Ringersvereniging

Vermeld er wel bij waar en wanneer u de ring vond, en zo mogelijk de soort.
Ook een beschrijving van de omstandigheden kan nuttig zijn. (De meest extreme
meldingen waren 'gepakt door leeuw in Artis' en 'in een schaal met vla'.)
Het Vogeltrekstation zoekt uit om welk dier het gaat en bericht de vinder daar ook over.

Oorzaak van de dood / verwonding ?
(verkeersslachtoffer, tegen raam gevlogen,
gepakt door kat, enz.)

Nadere bijzonderheden :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VOGELSOORT - GESLACHT - LEEFTIJD
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Heeft U de vogel zelf gezien ?
JA : O
NEE : O
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deze melding wordt opgegeven door :

melders

nummer

Als u binnen een paar maanden geen bericht van ons krijgt, dan s.v.p. even contact opnemen.
Inlichting over de vogel
worden de melder toegezonden.
Andere belangstellenden
dient men zelf te berichten.

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

VOGELTREKSTATION
Postbus 40
6666 ZG HETEREN

(026) 479 12 34 tel.
(026) 472 32 27 fax.
vogeltrekstation@nioo.knaw.nl

ook om uw terugmelding op te geven:

website

zend mij

___ nieuwe formulieren

email

www.vogeltrekstation.nl

website

