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Hetopleiden van nieuwe ringers3.

Dit houdt in, dat er geen uitbreiding kan worden

gegeven aan het aantal ringers. Dat is voor ons erg

moeilijk, daar er ieder jaar ca 30 personen een ver-

zoek indienen om aan het ringonderzoek te mogen mee-

werken. We kunnen hoogstens 6. per jaar gebruiken, waar-

mee we ongeveer op ons aantal blijven. Heel dikwijls

moeten we dus mensen teleurstellen.

De thans gevolgde methode is deze:

Als iemand verzoekt om te mogen meewerken aan het

ringonderzoek zenden we hem een bericht in de volgen-

de trant:

"We hebben voldoende ringers en kunnen momenteel nie-

mand aannemen. Misschien is er over enkele jaren een

plaats open. Indien U veel interesse heeft voor dit

werk kunnen we U enkele adressen geven van ringers in

de buurt van Uw woonplaats. U kunt dan vragen of één

Nederland telt ca 250 ringers, die tezamen per jaar

bijna 100.000 vogels ringen. Het aantal terugmeldingen

per jaar schommelt rond de 3500.

De administratie, die voortvloeit uit deze aantallen,

is van dien aard, dat deze nauwkeurig en voldoende

snel gedaan kan worden door de 3 personen, die daar-

voor zijn aangesteld. Daarnaast blijft er dan nog eni-

ge tijd over voor werkbezoeken, vangexpedities, het

samenstellen van tabellen, het schrijven van het

Vinketouw, het onderzoek van vangmethoden e.d.
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van hen U enkele seizoenen wil opleiden. Misschien is

er daarna plaats voor U, maar we kunnen dit niet

garanderen."

De meeste aanvragers laten daarna niets meer van zich

horen. Slechts hij, die werkelijk geinteresseerd is,

meldt zich opnieuw om adressen voor een "opleiding"
We verschaffen dan één of meer adressen van rin-

gers in de buurt van zijn woonplaats tot wie hij zich

kan wenden met het verzoek hem op te leiden. De brief

dient als introductie bij de ringer(s).
De ringer is dus absoluut niet verplicht aan dit ver-

zoek gevolg te geven.

Gelukt deze opleiding en verklaart, na een vol-

doende leertijd, de ringer, dat de adspirant ver-

trouwd is om zelfstandig te gaan ringen, dan is er een

goede basis gelegd.

We laten de adspirant-ringers daarna een gehele zater-

dag naar Arnhem komen voor kennismaking, instructies

etc.

We zijn hiermee gestart in maart 196A-, in samenwerk-

king met het Ministerie van O.K.enW. dat de ringver-

gunningen uitgeeft. Het is dermate goed bevallen dat

we van plan zijn deze manier van werken te vervolgen.

In maart 1965 zullen we dus weer een dag houden waarop

we enkele ringers aannemen.

De selectie is voor ons moeilijk. We kunnen on-

mogelijk zelf deze mensen gaan opleiden en we moeten

hierbij geheel afgaan op de gegevens van anderen.

We hopen dat iedere ringer, die een opleiding ter

hand neemt dit serieus zal volbrengen.

De nieuwe ringers zullen over het algemeen alleen een

vergunning krijgen om pulli te ringen. Dit lijkt in

sommige opzichten vreemd, daar het ringen van pulli

dikwijls gevaarlijker is dan het vangen van volgroeide

vogels. Het werken met vangmiddelen geeft echter weer

andere grote moeilijkheden. We geven daarom de voor-

keur aan de bestaande regeling.

het verkrijgen van een z. g. vangvergunning.

Deze vergunning geeft de ringer toestemming om

met speciale, in de vergunning genoemde, vangmiddelen
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volgroeide vogels te vangen..

Dit eist van de ringer een veel grotere kennis van de

vogels. Bovendien moet hij determineertabellen kunnen

hanteren en tenslotte moet hij verschillende vang-

methoden volledig onder de knie hebben.

Dit alles is slechts te leren door enkele seizoenen

in de leer te gaan bij een deskundig ringer. Men zal

b.v. niet eerder zelfstandig met mistnette.n mogen

werken, voor men zelf onder deskundige leiding

tenminste 100 vogels in diverse soorten uit een mist-

net gehaald heeft.

Ook voor het verkrijgen van deze vergunning

vinden wij het prettig een gesprek in Arnhem te heb-

ben op d-ezelfde dag dat de adspirant ringers er zijn.

Kort gezegd:

1. adspirant ringers volgen een opleiding van ca 2

seizoenen bij één of meer ringers. Is er daarna

ruimte om hen toe te laten dan krijgen ze een

pulli-vergunning.

2. Een pulli-ringer, die aan de hand van zijn ring-

lijsten en jaarstaten aantoont een serieus werker

te zijn, kan een verzoek indienen om een vang

vergunning, nadat hij bij een collega-ringer
voldoende ervaring heeft opgedaan in het vangen

van vogels.


