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De ringen en de ringmaten-lijst.
Het standpunt van de Ringcentrale.

Gerrit Speek

Binnen EURINC is wel enige afstem-

ming over de ringmaten-lijsten die in

vele landen worden toegepast, vandaar

dat er een enkele keer wel eens wat

veranderd is. Het is ondoenlijk voor ie-

dere vogelsoort een optimale ringmaat
te kunnen hebben. Technisch gezien
kan datwel natuurlijk, maar danzijn er

minstens 40 verschillende ringmaten

i.p.v. de 15 diewe nu hebben. Belang-

rijkste consequentie is dat die ringen
dan (weer) duurderzijn omdat de af te

nemen hoeveelheden per maat veel

kleiner zijn. Het is een eeuwigen moei-

lijk op te lossen probleem: zo weinig

mogelijk verschillende maten die opti-
maal aan alle vogelsoorten passen.

Slechts in zeer bijzondere gevallen (b.v.

exceptioneel dunneof dikke poot, zo-

dat ongemak voor de vogel verwacht

kan worden) kan van de lijst worden

afgeweken door ringers die ruime er-

varing met de desbetreffendevogelsoort
hebben. De gezondheid van de vogel
is belangrijker dan de door ons voorge-

schreven ringmaat. Van zo'n bijzonder

geval behoort u, zonder uitzondering,
het Vogeltrekstation te berichten.

Wilt u een vogelsoort ringen die niet in

deze lijst voorkomt dan wordt niet van

u verwacht dat u 'm ongeringd loslaat

omdatie niet in de lijst staat. Wel wordt

verwacht dat u al uw voorzichtigheid,

terughoudendheid en ervaring in de

strijd gooit om ter plaatse een verant-

woordde ringmaat te concluderen. In

zo'n geval behoort u, zonder uitzon-

dering, het Vogeltrekstation te berich-

ten, zodat we deze lijst kunnen aan-

vullen.

Het gebruik van een niet correcte ring-
maat als gevolg van onoplettendheid,
of bij afwezigheid van de goede maat

Naar aanleiding van de recente discus-

sie op het email-medium “ringersnet”

hierbij het standpunt van de Ring-
centrale.

De ringers moeten zich strikt houden

aan de maten die in de ringmaten-lijst
zijn vermeld. Het is zeker niet zo dat

de ringmaten-lijst vrijblijvend is en als

richtlijn kan gebruiken. Die lijst met

voorgeschreven ringmaten is altijd op

verzoek bij de Ringcentrale te verkrij-

gen, bovendien wordt die lijst bij elke

bestelling van ringen weer mee ge-

stuurd. Die lijst is niet bedacht dooreen

bureau-bioloog, maar is ontstaan aan

de hand van ervaring vanaf 1911 van

vele honderdenringers die vele miljoe-
nen vogels hebben gevangen.
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een acceptabele verklaring beschouwd

als onkunde en onkundegaat ten koste

van het welzijn van de vogel (en ook

van de ringer).

Een belangrijk aspect is natuurlijk dat er voor verbeteringen en

toevoegingen aan die lijst maar één persoon geschikt is: U, de rinser,

de praktijkman !!! Als de Ringcentrale nooit iets "uit het veld" hoort

dan kan ik die lijst niet aanpassen en uitbreiden. Dus als u gefundeerd

van mening bent dat de ringmaten-lijst een verbetering behoeft:

laat a.u.b. van u horen !

Gerrit Speek, Ringcentrale


