
Vliegende ringen
(slot)

Ornithologen van tiet dichtstbijzijnde biologische station van het Zoologisch ;

Instituut van de Russische Aksdemie ven Wetenschappen bestuderen hun gewoonten en ring-i

en ze. De ligging het station wes niet zondermeer gekozen. Op eilandengroepen en

landtongen komen de grootste vogelconcentraties voor*

Er zijn in Rusland veel van zulke stations
,■

maar die in Kurshkaya is waar-

schijnlijk de inteeossantste.

Soms geen er ongeveer een miljoen vogels door deze doorgang in- de eerste vief*

uur m zonsopgang. De observaties beginnen bij het asnbreken van de dag*

Terwijl er nog slechts weinig licht is, ken men de zang van de lijsters

horen en soms de karakteristieke vleuge-lslog van een zwerm ganzen, die een nachtelijkei
vlucht beëindigen ( hun vlucht ken slechts gevolgd worden door middel van radar )..

Snoedig komen de eerste over, eerst in een klein aantal

den langzaam groter wordend.
In een "puntenwolk." scheren de spreeuwen over de bomen en struiken, duiken

en zweven els straaljagers*
Eenden en meeuwen vliegen langs de stranden.

Ne r rmrte de zon opkomt, beginnen de scheren beetje bij beetje zich samen te

pekken in een ononderbroken stroom, die de lucht grijs kleurt.

Roofvogels cirkelen er lui boven, zoeken hun prooi uit en storten zich als

een bliksemschicht öp hulploze en argeloze slachtoffers. Het overvliegen van de on-

geveer honderd soorten duurt tot in de middag en soms tot de avond. Én voor de

wetenschapsmensen is het genöeg als er een paar van elke soort worden gevangen en

geringd. Voor de massale vangst van vogels is het net, zoals hierboven beschreven, in j
de Sovjet Unie de meest effectieve gebleken, evenals het ragfijne jspanse tinnet,
welke buiten de Sovjet Unie zeer veel gebruikt worden*

De ragfijne netten staan tussen bosjes en bomen over de vluchtroutei Ze

zijn licht, goedkoop, gemakken jk te vervoeren; ze kunnen alleen niet op een hoogte
worden gezet, want zij kunnen niet op tegen de windsnelheid. Een -nder nadeel is,
dat een vogel venk zo gevangen raakt in deze netten, dat het moeilijk ia,- om ze

zonder ze te verwonden,' .uit de netten te helen*

He.tr eerder beschreven net. heeft deze tekortkomingen niet, me r r deze hebben

het nadeel dat ze hr *st niet te trtnsporteren zijn en zullen dus alleen gebruikt
worden op plaatsen waar het "verkeer" het hevigst is.

Tussen Kalingrad (vroeger Köhigsberg) en Klaipeda in het Oostzeegebied

ligt een lange, nauwe, strook lend (ong. 500 meter-op z’n smalst en ongeveer 3,5 km,

op z’n breedst) die zich honderd kilometer uitstrekt en Kurshkaya heet, aan de ingang
van de Oostzee.

Na ongeveer 27 kilometer snelweg, neemt men een ongewoon tafereel waar,

Links en rechts van de weg strekken zich hoge netten uit, welke enigszins op giganti-

sche spinnenwebben lijken. Ze zijn ongeveer 90 meter lang en. 20 meter hoog en in de

lente en herfst worden er grote zwermen vogels in gevangen, precies op het moment

waarop ze de nauwe doorgang binnenkomen. Soms worden er wel 5000 vogels per keer ge-

vangen.
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Op de landengte v !-n Kurshkoya str-rn de vengifetten orecias op de juiste plaa.tr,t

50,000 vogels worden hier geringd ( l/3 ven sllè vogeks, dia in de Sovjet Unia leven).

Ook in het gebied ven Ryszon worden dergelijke grote aantallen vogels geringd.

lot s minde'" groot in aantal, maar daarom toch nogwal belangrijk, zijn do

a*«tallen vogels, welke geringd worden bij Aslrakhan en Ki ndalakshe, waar *ok orni-

thologische stations zijn, in het Okr Natuurreservaat en door jachtopzieners, diverse

instituten on door r-mrteurs,

In Moskou is het uuntrum, v-n waaruit alles gedirigeerd on gecoördineerd wordt

Moch.$ er oen geringde vogel gevangen worden, of dood gevonden, dan dienen, r lie

gegevens, eventueel met de ring, te worden toegezonde.n aan;
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Hot aantal meldingen is meestal niet groot, Vtn elke 100 g-ringde spreeuwen,

welke gering worden in Kurshksyr en welke overwinteren in Engel nd, zijn er slechts

3 geregistreerd op besis van de informatie,’ verkregen uit hat buitenland.

Voor heel "est-Europe ligt het percentage 1-ger; 2% voor kleine vogels en

hooguit ioi voor de grote vogels.
Van de tjiftjaf sn de strapdlopers iorden slechts 2 è 3 op de 10.000 geringde

vogels gemeld.

Om de noodzrkelijko, inform tie over de trek te verkrijgen, moet een groot jan-

tal
*

• •• vogels worden geringd.

In 1959 werden er in de Sovjet Unie 250.000 vogels geringd, ofschoon het

iaarlijkse aantal geringde vogels meestal 150.000 bedra'-gt. eenzelfde aantal wordt

jaarlijks in Engel'nd geringd, Duitsland en de Benelux - l'.nden. In de Verenigde

Staten en Canada worden élk j*>Rr ongeveer 600.000 vogels geringd.

Het aantal "vliegende ringen" ligt in dc miljoenen.

' Ongeveor een honderdste deel hiervan heeft men kunnen traceren en op die im nier

knprton kunnen maken, waarop hun "start en finish" en de daartussen liggende trek-

route gemarkeerd stam.

Vele vragen zo’uden onbeantwoord zijn gebleven 'Is er niet het ringonderzoek

zou zijn geweest. 'Me hr d ooit gedacht dVt kraaien trekvogels zijn? Tenslotte worden

'ze het hele ja' r door gezien.

Fiat er in feite gebeurd is dit; De vogels, die we in da zomer weernemen, trekken

na*-->~ het zuiden en die we in de winter zien, zijn de vogels, die in de zomer irr-noor-

d’elijke streken hebben vertoefd. De kr? si en van Leningrad overwinteren in Berlijn, ter-

wijl de kleinste v-n onze vogels, het Goudh entje, ook oen trekvogel is, die van de

Oostzee mar Frankrijk vliegt om d cf r te overwinteren, ofschoon ook deze vogel het

gehele jpar in onze bossen te zien is. Eens dacht men, dat een trekvogel dn 24 uur

oen afstand aflegde van 32 km. Het ringopderzoak heeft deze gedachten naar Fabeltjes-

IrVid verwezen. Een spreeuw, geringd met ring no. 326574, geringd in Kurshksye, word

24 uur later gevangen in België ( een afstand v°n ruim 1200 km.l!).
Men kwam tot de konklusie, d t kleine vogels, die 's nachts vliegen, een af-

stand V' n 320 km. ononderbroken vliegen. Do vlucht duurt gewoonlijk tussen de 5 en 10

uren, en na 2 of 3 n chten vliogen, ruston de vogels 3-.' 5 d. gen.

Vogels, die overdag vliègen, gtrrn voel langzamer.

Trekroutes gf en niet •lleon over land. De goudelevier is de recordhouder van de

non-stop-vlucfit over water, V'n Alask? n ar de H - - weii-eilanden, een afstand van

4000 km. over de Atlantische Oceaan, en hij doet d' t in 50 uur.

De gemiddelde kruissnelheid vn deze lc
«ge-- fstandm*rathoh komt neer op 80 km.

per uur. .
’

Vogels kunnen worden verdeeld in 3 categorien;

ST ANDVOGELS

TREKVOGELS

DWAALGASTEN (NOMADEN)

l/5 v n .11e vogels in de wereld;

ook l/5 dool;

deze nr ken 3/5 van 11a vogels in de wereldj
uit.

Indien deze laatste categorie ( Nomf den) geon jongen groot brengt, verlaten

zij het moederland en kunnen zij ver v n "huis" worden waargenomen.
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tfet is interessant te weten, det sommige vogels lopen Prefereren boven vliegen,

nis ze on reis easn. ien wilde'kalkoen bijv~"reist" te voet, alhoewel hij gedwongen

is te vliegen als hij een rivier moet oversteken.

De duikers .(Gaviidae) ontsnappen aan de winter door weg te zwemmen. Zij gaan

de Siberische rivieren af tot aan het schiereiland Taimir, draaien daar naar het

westen, rond Scandineviëen door de Noordzee bereiken zij de Oostzee.

Deze "marine" en "infanterie" volgen echter niet het normale patroon. De meer-

derheid VLIEGT naar zijn bestemming.

fElke lente keren de trekvogels terug, terug naar het Noorden. Dicht op hun

hlelep zitten de zuidelijk levende vogels, niet om hun nesten te *ouwen en jongen groot

te brengen, zoals de anderen, mnar.om de zuidelijke winter te ontvluchten.

De Russische ornitholoog L.A, .Portenko, heeft deze "vluchtelingen" waargenomen

in Chukotke en dichtbij Kaan Serdtse-Kamen en gevonden d'.t zij zelfs van het zuidelijk-;

ste punt van de wereld, de Zuidpool, komen.

De gehele zomer door, van juli tot diep in september, kunnen duizenden storm-

vogels worden.waargenomen langs dp kusten van de noordelijke zeeën.

In de herfst gaan ze, samen met de Siberische vogels, naar het zuiden.

De Siberische vogels vinden Ghina en Incfiê ver genoeg, de stormvogels

willen geen ander land en koppig gaan zij door tot Tssmeniê.

Nier brengt .hij zijn jongen groot.

Als deze sterk genoeg zijn, gasn
deze vogels naar het Noorden. Eerst langs de

kust v»n Jrpfln en de Kurile-eilenden tot K?mch c tke, de Aleoten en Alaska, dan draaien

ze langs de westkust van tot Gnlifornie, waar ze de zee oversteken tot

ze weer in Tasmaniê kopen, waar ze in de herfst waren en op die manier maken zij hun

beroemde "Atl> ntischs:/Ocee,Pn Loop".

.Weerom vliegen zover? Er is genoeg vis en voedsel dichterbij. Op dergelijki

vr*gen is .het niet gevonden.

De "vliegende ringen" hebben hun trek volbrc cht en hebben ons gegevens ver-

strekt, vmr ruit wij. de trekroutes konden ssmenstellen.

En het is.nu een de ornithologen om ook de antwoorden op de andere vragen te

ontdekken.

Uit? Sputnlk na..? ./1970. L.F. Rijnja
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