
Werkgroep Ringonderzoek:  

Door omstandigheden moesten wij het een groot gedeelte van het jaar met 3 ringers stellen. 

Er zijn dit jaar dan ook aanmerkelijk minder vogels geringd en terug gevangen. We konden 

niet alles nakomen. We hebben in ieder geval wel zoveel mogelijk de jongen van de zwarte 

mees geringd, alsmede de beide ouders proberen te vangen in het kader van het RAS-project. 

Dit is voor de boomklever niet gelukt. Wel is een aantal adulte vogels gevangen, maar de 

meeste gevangen vogels bleken niet geringd te zijn, ondanks het feit de we toch al een aantal 

jaren proberen om alle jongen van een ring te voorzien. We hebben dan ook besloten om met 

ingang van 2017 te stoppen met het RAS-project boomklever. 

Ook de roofvogel/uilenringers hebben een druk jaar achter de rug. Er werden dit jaar 

aanmerkelijk meer kerkuilen en steenuilen geringd. In totaal werden er in dit jaar 2379 

vogels, zowel ouden als jongen van een ring voorzien tegenover 3036 in 2015. Het grote 

aantal soorten (29) is te danken aan het buiten het broedseizoen vangen met mistnetten. Er 

werden 90 geringde vogels door ons terug gevangen. Daarnaast werd er nog een aantal 

geringde vogels door andere ringers dan wel particulieren terug gemeld. Deze gegevens zijn 

niet in het overzicht meegenomen, maar zijn terug te vinden in de Scharrelaar, in  de rubriek 

“Vogel, waarheen was jouw vlucht”. 

 

Vogelsoort                  geringd   terug gemeld 

Zwarte mees    323    27 

Bonte Vliegenvanger            1242    14 

Koolmees               92    18 

Pimpelmees      14      2 

Glanskop     62      - 

Matkop    2      3 

Boomklever    175         6 

Boomkruiper        4         1 

Ringmus    3      - 

Spreeuw    28      - 

Grote Bonte Specht       1      - 

Merel       10      - 

Zanglijster    2      - 

Geelgors    2      - 

Groenling    1                                   - 

Gekraagde Roodstaart    24      - 

Heggemus    9      2 

Winterkoning        1      - 

Staartmees        2      - 

Goudvink    10      2 

Vink              7      - 

Keep     3      - 

Roodborst                         9      3 

Bosuil         5      - 

Ransuil    5      - 

Steenuil    111      7 

Kerkuil    187      3 

Torenvalk    44      - 

Buizerd      --      2 

Totaal            2379     90 
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