Het
ringen
van
torenvalken
Pittig, maar nuttig werk
Harry Verkerk
In 2020 hebben we voorbereidingen getroffen en alvast wat geoefend met een camera op een stok om de torenvalk in de
Krimpenerwaard nauwlettend te kunnen volgen en registreren, teneinde een beter beeld te krijgen van de ontwikkeling
van deze vogel in ons werkgebied. We hebben kasten schoongemaakt en gerepareerd, vervangen waar nodig en kasten
toegevoegd. Ook zijn de kasten geïnventariseerd (92 stuks!) en om het monitoren behapbaar te houden hebben we
de Krimpenerwaard in drie regio’s ingedeeld, waar een vast aantal leden van de roofvogelwerkgroep aan is gekoppeld.
Het jaar 2021 is het eerste jaar waarin we de torenvalken inventariseren, tellen én de jonge vogels laten voorzien van
kleurringen. We gaan ringen als de jongen minstens twee weken oud zijn. Dan zijn de pootjes inmiddels zo dik dat de
ringen er niet meer vanaf glijden. Naast de standaard metalen ring gebruiken we sinds dit jaar ook een kleurring. Deze ring
is op afstand goed afleesbaar en in combinatie met de kleur goed te herleiden tot ons torenvalk project. Overigens zullen
we oudere vogels ook ringen als we daartoe de kans krijgen. D

W

at is ‘ringen’?
Ringen is het aanbrengen van een ring om de poot van een
vogel. De ring is gemaakt van metaal of kunststof en voorzien
van een uniek identificatienummer en van tekst, waarmee het
land van herkomst is te herleiden. Het doel van het ringen is
om een idee te krijgen over de migratie, aantallen, de leeftijd,
de sterftegraad, de voedselgewoonten en ander gedragingen.
Tijdens de ringsessie worden tevens allerlei gegevens vastgelegd,
zoals de lengte van de vleugel, gewicht, kop-snavel lengte en of
de krop wel of niet gevuld is. En als het kan het geslacht, dat
na 20 dagen meestal is te bepalen aan de hand van de kleur en
patroon van de staartdekveertjes. Grijze veertjes met een zwart
uiteinde betekent een mannetje; vrouwtjes hebben geen grijze
dekveertjes, maar alleen een zwarte band op de bruine veertjes.

De ringen die gebruikt worden, worden uitsluitend verkocht
door Vogeltrekstation. Ze worden nauwkeurig geadministreerd,
zodat altijd bekend is waar een uitgegeven ring naartoe is gegaan.

M

ag iedereen ringen?
Voor het vangen en ringen van in het wild levende vogels
geldt in Nederland een vergunningenstelsel. In 1995 heeft het
toenmalige ministerie van LNV een zogenaamde raamvergunning
(951) afgegeven. Onder deze vergunning verstrekt het
Vogeltrekstation ringmachtigingen. Een ringer is gehouden
aan de Wet natuurbescherming. Vogels mogen dus uitsluitend
gevangen worden door mensen die in het bezit zijn van een geldige
ringmachtiging van het Vogeltrekstation. In die machtiging staat
precies omschreven welke vogelsoorten waar en in welk kader
gevangen mogen worden. Nederland telt zo’n 550 ervaren ringers
(veelal vrijwilligers!). Om te mogen ringen moet je een heuse
opleiding volgen bij een ringer, gecertificeerd zijn en een machtiging
bezitten. Hier is speciale kennis en kunde voor nodig, alsmede
geschikt gereedschap. Ringers zijn lid van de Ringersvereniging.
Vogeltrekstation organiseert eens per jaar de Ringersdag waar
honderden ringers worden bijgepraat over de laatste ontwikkelingen.
Daarnaast is een op naam gestelde vergunning van SOVON nodig,
om de torenvalkkasten te mogen benaderen en de vogels uit de
kast te nemen.

Zojuist geringde jonge torenvalk, foto: Max Ossevoort

H

oe is het ringen in Nederland geregeld?
Het Vogeltrekstation (Vogeltrekstation.nl) is de Nederlandse
ringcentrale en regelt de dagelijks gang van zaken rond het vangen
en ringen van vogels voor wetenschappelijk onderzoek, beleid en
bescherming. Vogeltrekstation organiseert gestandaardiseerde
projecten met als doel het vergaren van kennis van verschillende
vogelgroepen. Deze projecten worden door de verschillende
vogelringstations uitgevoerd. In Nederland zijn circa 16
vogelringstations actief. De Roofvogelwerkgroep van de NVWK
werkt samen met de vogelringstations De Haar (Utrecht,
Haarzuilens, Leidsche Rijn) en Nebularia (Krimpenerwaard en
directe omgeving). Voor ons Torenvalkproject sluiten we aan bij
het Torenvalkproject van De Haar (zie ook www.vrsdehaar.nl),
maar de ringers zijn aangesloten bij Nebularia en ook allemaal lid
van de NVWK.
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Het bereiken van een torenvalkenkast is soms een hachelijk karweitje,
foto: Harry Verkerk

W

elke ringen worden gebruikt?
Standaard wordt met kleine metalen ringen gewerkt. Deze
bevatten een inscriptie met een uniek nummer en afzender. Als
het een Nederlandse ring betreft is dat ‘Vogeltrekstation Arnhem
Holland’ of ‘Arnhem VT Holland’. Deze ringen hinderen de vogels
niet, maar zijn wel moeilijk op afstand af te lezen.
De torenvalken in de Krimpenerwaard worden aan de rechterpoot
geringd met een metalen ring. Daarnaast zijn we voor ons project
met kleurringen gaan werken. Deze zijn van kunststof, zijn beter
op afstand af te lezen door de grote letters en cijfers, maar wel
moeilijker aan te brengen. De uitgifte van ringen (kleur en codering)
is aan strikte regels gebonden. Ze dienen namelijk makkelijk terug
te leiden zijn. Een overzicht van de kleurring projecten in Europa
is door Dick Raes verzamelt op zijn website www.cr-birding.
org (Engelstalig). Voor het ringen van de torenvalken (common
Kestrel) in de Krimpenerwaard is aansluiting gezocht bij het RAS
project ‘Groene hart’ van Vogelringstation De Haar. Een project
dat al sinds 2017 loopt. Onze torenvalken worden daarom aan
de linkerpoot geringd met een lichtgroene ringen met een zwarte
inscriptie van twee letters en een cijfer. Dit project is terug te
vinden op http://cr-birding.org/node/5604.

Geringde jonge torenvalk EC5, geringd op 23 juni 2021 aan de Koolwijkseweg en afgelezen bij telpost De Hoekse Sluis op 30 augustus
2021, foto: Paul Schrijvershof
Juist voor het ter perse gaan van deze Waardvogel werd ook de EE3,
geringd op 2 juli 2021 aan de Tiendweg Oost in Ouderkerk, teruggemeld
op 3 september 2021 in Blaricum: een afstand van 58 km.

T

erugmeldingen
Het terugmelden van gevonden of gespotte ringen levert veel
nuttige informatie op. Als je in het veld met de verrekijker een
nummer kunt aflezen, of als je een ring ziet aan een dode vogel
die is af te lezen, geef dat ringnummer dan door!
Zowel de ringgegevens, als de terugmeldingen worden al sinds
1911 door het Vogeltrekstation verzameld, opgeslagen en
geanalyseerd. De database bevat al ruim 11 miljoen gegevens
over geringde vogels en groeit jaarlijks met 285.000. Ook zitten
er circa 2 miljoen records over terugmeldingen in de databank.

R

Hulpmiddelen van een ringer. Linksboven de groene ringen van ons project. Verder diverse maten standaard metalen ringen. Foto: Harry Verkerk

ing gevonden?
Geef een vondst van een metalen ring digitaal door
op www.griel.nl. Griel staat voor ‘Geautomatiseerd
Ring Invoer en Export Loket’. Na de melding ontvang
je een email met informatie over de herkomst van de
waargenomen vogel.
Heb je een groene ring bij een torenvalk gezien en kunnen aflezen?
Geef je melding dan door bij ring@vrsdehaar.nl.
In de volgende Waardvogel zullen we verslag doen en de resultaten
met jullie delen van het eerste jaar van ons torenvalkproject. D

R

ingsessie voor de jeugd op 21 juni
Het is 21 juni 2021 en de jeugd is uitgenodigd om een ringsessie aan de Oudelandseweg in Ouderkerk aan de IJssel bij te wonen.
De belangstelling was groot! Maar liefst 15 kinderen en 16 ouders zijn aanwezig. Ook de bewoner, die ons gastvrij ontvangt, kijkt
geïnteresseerd mee bij het ringen. Jaap-Jan van de roofvogelwerkgroep houdt een korte introductie en al snel gaan we op zoek naar
de kast, die verdekt opgesteld aan een boom is bevestigd. De kinderen krijgen een A4-tje met foto’s van jongen in diverse stadia, zodat
je kunt zien hoe oud ze zijn. Nadat een jong uit de kast is gehaald, wordt hij of zij in een emmer gedaan om hem of haar te wegen. Ook
wordt de vogel gemeten, zodat je de leeftijd goed kunt bepalen. Erik Kleyheeg, onze ringer ter plaatse, betrekt de kinderen door ze een
ring te laten voelen - die is licht van gewicht zeg! - en vraagt een vrijwilliger om de gegevens in een ordner op te schrijven.
Erik ringt de vogel aan beide poten, rechts een metalen ring, links een kunststof ring. Dat vereist twee verschillende technieken. De
metalen ring wordt om de poot dichtgeknepen met een tang van een geschikt formaat. Diverse vogelsoorten hebben immers een
verschillende maat poot. De kunststof ring is open, maar om hem goed aan te kunnen brengen, wordt hij eerst in een kopje warm
water gelegd om zacht te worden. Soms lukt het niet goed de ring om de poot te buigen en breekt een kunststof ring. Dan moet er een
nieuwe om. Ook stelt Erik de kinderen in de gelegenheid om een jong zelf even vast te houden. Wat een ervaring! ‘Worden de jongen
door het aanraken niet verstoten door hun ouders?’ Dat is een slimme vraag. Nou, steek je hoofd maar eens in een kast! Dan ruik je een
indringende geur. De geur van een mensenhand wordt daardoor volkomen tenietgedaan. Nee, de vogels houden geen enkele nadelige
schade over aan het ringen. ‘Gaat een ring op den duur niet knellen?’ Hmm, nog een slimme vraag. Nee, de pootdikte van het jong is al
de maximale dikte die een volwassen vogel heeft. Eén voor één worden de jongen weer terug gezet.
Na een uurtje gaat iedereen weer naar huis. Een ervaring rijker, een hoop geleerd en met nog meer overtuiging dat de natuur belangrijk
is! Twee jongeren hebben een korte impressie gegeven van hun ervaringen. Kijk hiervoor op de jeugdpagina van deze Waardvogel! D
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