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Euring2.

Internationale samenwerking van de Europese ringcentra-

les.

In Europa heeft bijna ieder land een eigen ringcen-

trale, sommige landen zelfs méér dan een. Onderzoekers,
die de ringgegevens van een bepaalde soort willen bewerken,

kunnen in de meeste gevallen geen afschriften krijgen van

alle betrokken centrales. Ze zijn verplicht een hele rond-

reis door Europa te maken om al het materiaal bij elkaar te

krijgen. Bovendien heeft elke ringcentrale zijn eigen soort

formulieren, archiefsysteem, wijze van publiceren, materiaal

waar de ring van is gemaakt, ringmaten, enz. In onze tijd

van efficiency schreeuwt dit natuurlijk om normalisatie.
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Ondergetekende kreeg de eervolle opdracht een plan voor

dit projedt te maken. De belangrijkste vorderingen die op

het ogenblik gemaakt zijn, zijn: 1. er is een internationaal

aanvaarde codelijst uitgegeven, waarmee de terugmeldingen

in ponskaart-code kunnen worden omgezet. 2. er is een

EURING-formulier ontworpen dat direct aansluit aan de pons-

kaart. Dit formulier is reeds bij verschillende landen in

gebruik, o.a. in Nederland. 3« er is in principe besloten

dat het ponskaarten-centrum te Parijs zal worden opgericht;

er is vastgesteld welke apparatuur nodig is en de financie-

ring is in principe geregeld* onze eigen ringcentrale zet

vanaf 1 januari 1967 reeds alle terugmeldingen op pons-

kaarten.
'

Een ander project van EURING was de standaardisatie van

de in Europa gebruikte ringen. Het aantal typen bedraagt

thans ongeveer 120 en zal worden teruggebracht tot ongeveer

ko.

Wanneer deze standaardisatie zijn beslag gekregen zal heb-

ben zullen wij ook tot -nieuwe ringmaten overgaan, we zullen

dit zeer tijdig bekend maken. Bij de kleine zangers zal

meer variatie komen, er komen speciale ringen voor ijsvogels

en gierzwaluwen en er komen ovale ringen voor hen die grote

aantallen eendachtigen ringen.

A.C.Perdeck

In 1963 is er daarom een organisatie van Europese ring-

centrales opgericht, EURING, genaamd. Alle officiele cen-

trales hebben zich hierbij aangesloten. Het belangrijkste

project waarvoor EURING zich heeft ingezet is het aanleggen

van een verzameling van alle terugmeldingen van in Europa

geringde vogels. De terugmeldingen zullen op ponskaarten

worden gezet en hierdoor beter toegankelijk zijn voor weten-

schappelijk onderzoek. Dit brengt o.a. met zich mee, dat er

een standaard-formulier gemaakt moet worden om de terugmel-

dingen op te zetten. Dit formulier moet zowel dienen voor

de interne administratie van de ringcentrale, als om de te-

rugmeldingen in gestandaardiseerde vorm aan het ponskaarten-

centrum door te kunnen geven. Het is duidelijk dat hier-

door allerlei nationale verschillen zullen verdwijnen.


