
“Vliegende ringen” (I) Liske Rijnja

Zo zijn Igor Akimushkin in zijn boek "Waar en Hoe" en Victor Dolnik in

zijn boek "Mysterieuze vluchten", eens gaan graven in de resultaten welke

zijn verkregen door het ringen.
Hier volgen enige gedeelten uit hun werken:

In mei 1822 werd in Mecklenburg -Duitsland- een ooievaar gevangen die een

lange pijl in zijn nek had. Een dergelijke pijl was in Europa onbekend.

Experts stelden vast dat de pijl van Afrikaanse makelij was.

Dit was een concreet gegeven van een heden ten dage bekend zijnd feit,

namelijk: VOGELS TREKKEN IN DE WINTER NAAR WARMERE STREKEN, bijv. van

Europa naar Afrika.

Het is waar dat voor die-tijd sommige natuurliefhebbers vermoedens hadden,

waarheen de vogels in de herfst verdwenen.

Maar hoe dan ook, het bleven gissingen en soms grensden hun veronder-

stellingen aan de pure fantasie,

De grote Aristoteles schreef, dat zwaluwen en andere kleine vogels over-

winterden op de bodem van de waterreservoirs, waar ze zich hadden in-

gegraven in het zout, of anders in de holten van oude bomen of zelfs

onder de schors.

Een oude hypothese veronderstelde dat in de winter Roeken in Zwarte

Kraaien veranderden en Koekoeken in Haviken, omdat ze zowel in de vlucht

als kleur een grote gelijkenis vertonen,

In 1703 gaf de Bisschep van Hereford de volgende theorie: "Voordat de

koude inzet, komen de vogels tezamen en vertrekken naar de maan".

Een echte studie van de trekgewoonten van de vogels was nooit

ondernomen tot het eind van de achttiende eeuw, toen Carl van Linné mee-

deelde dat gelijktijdige onderzoekingen van de vogeltrek in diverse delen

van geheel Europa zou moeten plaatsvinden.

Maar we zouden nog niet één tiende weten van wat we nu weten, als er niet

de Deense leraar G, Martensen was geweest, die zei dat de vogels zouden

moeten worden gevangen en een kleine ring om hun poten zouden moeten

krijgen, waarop een verzoek zou staan om informatie hoe en waar de vogel

was gevonden en een adres, waarheen de gegevens zouden moeten worden ge-

zonden.

De eerste geringde vogel werd in Afrika tegen het eind van de negentiende

eeuw gevonden. Het was. een kraanvogel,

afkomstig uit de Oekraïne, en het had

een eenvoudige metalen ring om zijn

nek. Én zo werden, dankzij de

Afrikaanse pijl bij de ooievaar en de

Europese ring bij de kraanvogel de

eerste routes bekend. De eerste pogingen

toonden dat, om de gevraagde antwoorden

te bereiken, de pogingen te coördineren

en mogelijk op Wereldnivèau.' Het massale

ringen van de vogels was de eerste stap.
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Iedereen weet dat er trekvogels zijn. Maar niet iedereen weet

waarheen zij vliegen, hoe lang ze in de lucht kunnen blijven zonder te

rusten, of ze over oceanen kunnen vliegen, wat hun kruissnelheid is.

Deze vragen -en er zijn er velen op dit gebied- interesseren

ornithologen, geleerden, die de vogels bestuderen.

Om de trek te kunnen bestuderen worden de vogels geringd.
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