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Ringers in de pers

Gijs van Tol

In de de Twentse Courant Tubantia wordt in de bijlage Stad en Land een

bladzijde gewijd aan de enige binnenlandse vinkenbaan van Leo Hassing

(en Anton Conings en Willy Bruins). Ook in dit artikel komt de trits: "van-

gen, ringen, meten, wegen en vetbepaling" weer naar voren als een bouw-

steen voor wetenschappelijk onderzoek waarmee een bijdrage wordt

geleverd aan de kennis van trekroutes en overwinteringsgebieden. Ver-

der gaat Hassing in op de achteruitgang van vogelsoorten als geelgors,

graspieper, leeuwerik en patrijs als gevolg van veranderende landbouw-

methoden. De foto's van gevangen vogels trekken wel de aandacht, maar

komen een stuk "zieliger" over dan de foto's uit het Telegraaf verhaal.

Gijs van Tol, redactie

In de Telegraaf van 4 november 2000 is een gehele pagina gewijd aan de

vogeltrek op Schiermonnikoog. Het verhaal is het tweede deel in een 5-

delige serie die in samenwerking met Vogelbescherming wordt gemaakt.
In het artikel geeft André Duiven een toelichting op het steltloper-
onderzoek door de vrijwilligers van de Stichting Calidris. Het vangen op

het wad levert door de storm alleen een onvergetelijke ervaring op voor

de journalist. Daarna belandtde journalist in de Groene Glop, waar Anton

Conings en Wijnand Bleumink de netten vol elzenproppen en koper-
wieken hebben. Ook hier wordt de wetenschappelijke kant van het ring-
werk uitgelegd, met aandacht voor het meten van de vleugellengte en de

bepaling van vetgraad en gewicht. Enkele kleurenfoto’s van vangen, rin-

gen en meten ondersteunen de tekst.

Het artikel bevat een duidelijke oproep om gevonden ringen op te stu-

ren naar het VT (met adres). Het artikel is gelardeerd met voor de leek

interessante feiten over de vogeltrek, opgetekend uit de mond van Hans

Peeters van Vogelbescherming; die vat ter afsluiting ook nog eens in een

notedop samen hoe al dat onderzoek bijdraagt tot een betere bescher-

ming van vogels.


