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Hetringen van nestjongen5.

Het artikel van C.J.A. Wijnaendts met kommentaar in

OHV van juni 1966 heb ik met grote belangstelling gele-

zen, omdat het ringen van nestjongen altijd mijn bijzon-
dere belangstelling heeft gehad.

Dat in deze uiterste voorzichtigheid is geboden, kan

ik geheel onderschrijven, omdat ik reeds vele jaren er-

varing heb. Naar mijn mening zijn drie faktoren van gro-

te betekenis:

1. Het zoeken van nesten vereist de nodige kennis van

zaken en kan alleen verantwoord geschieden wanneer

de nesten worden gezocht, uitsluitend op het gedrag

van de oude vogels en wel zó, dat door de observatie

vooraf de nestplaats exact is vast te stellen; veel

meer nesten dan wordt verondersteld, gaan verloren

of worden vertrapt door onoordeelkundig zoeken.

2. Het is ontoelaatbaar nestjongen te ringen vóór de 6e

dag. Weliswaar bestaat dan geen gevaar dat de jongen

voortijdig het nest verlaten, omdat zij nog niet rea-
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De volslagen veilige tijd' voor het ringen ligt vanaf

de 6e t/m de 8e dag. Daarna is ringen alleen nog verant-

woord wanneer de jongen helemaal vlug zijn en b.v. op de

rand van het nest zitten. Zij kunnen dan zonder bezwaar

worden geringd en in de ruigte worden losgelaten.

Bovenstaande gegevens gelden uiteraard alleen voor kleine

zangvogels; voor grasmussensoorten die bijzonder snel

groeien zijn alleen de 6e en 7e dag toelaatbaar, terwijl

voor mezen- en zwaluwsoorten de ringtijd wat meer kan uit-

lopen; voor grotere soorten dienen andere maatstaven te

worden aangelegd, maar gelden onverminderd de bovengenoem-

de voorzorgen.

Ik hoop dat bovenstaande gegevens er toe kunnen bijdra-

gen dat een beter inzicht wordt verkregen in dit kwetsba-

re onderdeel van het ringonderzoek.

H.F.M. de Beer

Bij het controleren van een nest geringde veldleeuwcriken

heb ik 2 x geconstateerd dat de ouden een ring (niet jong)
eruit gewipt hadden. Ook heb ik het eenmaal gesignaleerd

in een kneuennest.

De ringen heb ik verwijderd, al waren de jongen groot ge-

noeg om geringd te zijn. G.J.v.d.Werff

geren; het nest is dan nog niet ”gevuld” en de ringen

zijn voor de oude vogels duidelijk zichtbaar. Het mag

hekend worden geacht dat de ouden met zeer bijzondere

zorg het nest vrijhouden van iedere ongerechtigheid
en de eerste reactie na het ringen is dan ook dat de

blinkende ringen moeten worden verwijderd. Wanneer

de jongen nog te klein zijn kan dit tot gevolg hebben

dat de ringen met de jongen uit het nest worden gewor-

pen. (is dit wel eens waargenomen? RED.)

3. Na de 9e dag reageren de jongen al bijzonder goed op de

oude vogels maar ook op ieder gevaar en alle vreemde

verschijnselen; dit is dus zeker het geval wanneer de

jongen uit het nest worden genomen en worden geringd.
Hoewel de jongen zich meestentijds in het nest laten

terugzetten, zullen zij toch dikwijls voortijdig het

nest verlaten, hetgeen onherroepelijk de dood ten ge-

volge heeft, behalve bij warm en droog weer.


