
*Werkgroep Ringonderzoek:  
Er werden dit jaar aanmerkelijk minder vogels van een ring voorzien. 1866 Vogels tegenover 

2301 vorig jaar. Ook werden er minder geringde vogels terug gevangen. Dit jaar 74 vogels en 

vorig jaar 110 stuks. Dit lag grotendeels aan de slechte broedresultaten van enkele soorten. 

Vooral de zwarte mees deed het niet zo best. Ook het te laat inleveren van nestkastlijsten kan 

er toe leiden dat de vogels niet worden geringd. Door Jan Dunnink is er afgelopen jaar 

minder met mistnetten gevangen. Hierdoor is ook het aantal gevangen soorten teruggelopen. 

26 Soorten in 2017 en maar 17 soorten in 2018. 

De torenvalk deed het goed, maar de bosuil, steenuil en kerkuil lieten het  afweten. We doen 

nog steeds mee aan het RAS project. R(etrapping A(dults) for S(urviving) voor wat betreft de 

zwarte mees. Hier gaan we komend jaar ook mee door. Voor meer informatie over dit project 

ga dan naar de site van het VT. 

https://vogeltrekstation.nl/nl/onderzoek/monitoringsprojecten/ras-het-retrapping-adults-

survival-project. In het kader van de certificering hoefden Jan Dunnink en ondergetekende dit 

jaar niet op pad. We kregen op 24 mei Piet de Goede van het Vogeltrekstation op bezoek. Er 

werd onderling veel informatie uitgewisseld en enkele nestjes jonge vogels geringd. Hoewel 

we hierna niets meer van het VT hebben gehoord gaan we er vanuit dat we de komende jaren 

weer vooruit kunnen met onze ringvergunning. De certificering is 3 jaar geldig. De ringers 

van de roofvogels en uilen waren al eerder gecertificeerd. In de loop van het jaar hebben we 

er een 5e ringer bijgekregen. Mark Meulman zal zich als aspirant-ringer bezig gaan houden 

met het ringen van uilen in Nieuwleusen en omgeving. Mark heeft in december ook de 

ringersdag in Wageningen bezocht. 

 

Vogelsoort   geringd  terug gemeld 

Bonte Vliegenvanger            1177     17 

Boomklever   113        2 

Gekraagde Roodstaart 14      - 

Glanskop   53     2 

Goudhaan   2     1 

Grauwe Vliegenvanger 5      - 

Grote Bonte Specht             3      - 

Huismus   2      - 

Kerkuil   82      1 

Koolmees   28    20 

Merel    1      - 

Pimpelmees   36      2 

Spreeuw   1      - 

Steenuil   75       2 

Torenvalk   63     1 

Vink    1      - 

Zwarte mees   200    26 

Totaal            1866     74   

Namens de ringwerkgroep 

Harry van Wijk 
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