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Het voordeel van halsbanden

Het zal bij de meeste lezers van de Fitis wel bekend zijn waarom vogels geringd wor-

den. De oplettende lezer zal ook wel eens ergens het terugmeldingspercentage van de 

ringen gelezen hebben, maar hoe zat het ook alweer? Hoe groter de ring, hoe groter 

de kans op terugvinden. Enige feiten: bij de kleinste ringen (2,0 mm voor Goudhaan, 

Fitis en andere kleine vogeltjes) komt maar van 1-2 vogels per 1000 geringde vogels 

een terugmelding. Dat loopt bij grotere vogels op tot circa 5 procent. Bij de nog grotere 

vogels, zeker als deze ook tot de jachtvogels behoren, kunnen de terugmeldingen 

oplopen tot meer dan 10 procent.

Wilde Zwaan (blauw 7E88) in de AWD

Halsbanden worden alleen bij grote vo-
gels zoals ganzen en zwanen aangelegd 
en dat levert bijna 100% terugmeldin-
gen op. Een ander voordeel is dat de vo-
gel daardoor gedurende zijn hele leven 
gevolgd kan worden en niet alleen bij 
zijn of haar dood, zoals het geval is bij 
kleine pootringen.
De Wilde Zwaan blauw 7E88 is daar 
een mooi voorbeeld van. Nadat we de 
halsband hadden gemeld uit de Am-
sterdamse Waterleidingduinen (AWD), 
kwam er al snel antwoord. De Wilde 
Zwaan blauw 7E88 werd geringd in Let-
land op 29 juli 2014 te Skrunda, als 
man 1kj (= eerste kalenderjaar, want  
geboren in 2014). Hij kreeg behalve de 
halsband ook een metalen ring LVR 
EV733.
Het blijkt dat de vogels geen schade on-
dervinden van hun halsband, want er 
zijn ganzen die al meer dan tien jaar 
een halsband dragen en ook al vele ke-
ren jongen hebben grootgebracht. Dat 
zegt eigenlijk al genoeg.

Omzwervingen van blauw 7E88
Wilde Zwaan 7E88 werd na het ringen 
nog 7 keer ter plaatse in Letland waar-
genomen tot 10 oktober 2014. Daarna 
vertrok hij naar Duitsland waar hij voor 

Wilde ZWaan Foto: Hans Vader

het eerst op 15 november 2014 werd 
waargenomen in Mecklenburg-Vorpom-
mern. Daarna vloog hij door naar Nie-
dersachsen, waar hij tot 23 februari 
2015 verbleef.
Op 30 april 2015 werd hij weer waarge-
nomen in Jaunmuiza, Tirelis in Letland 
en werd daar voor het laatst gezien op 
17 mei 2015. Op 21 november 2015 
was hij aanwezig in Polen en daarna 
vanaf 1 januari 2016 weer in Duitsland, 
Niedersachsen. Hij bracht een kort  
bezoek aan Nederland. Op 11 januari 
vorig jaar werd hij in Drenthe gezien. 
Daarna vertrok hij weer naar Duits-
land, waar hij op 24 januari  weer werd 
gezien. Tot 1 maart zwierf hij rond in 
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Mecklenburg en Niedersachsen om 
plotseling op 19 november 2016 te ver-
schijnen in het 1e Infiltratiegebied in de 
AWD te midden van een groepje van vijf 
adulte Wilde Zwanen.
Daar verblijft hij nog steeds (20 januari 
2017) en heeft - samen met zijn soort-
genoten - duidelijk de AWD als overwin-
teringsplaats gekozen.

Jonge puber
Deze Wilde Zwaan is inmiddels ruim 
twee jaar oud: een soort ‘jonge puber’. 
Waarschijnlijk is hij nog niet gebonden 
aan een vrouwtje, omdat hij steeds in 
een groep van 5 tot 13 andere adulte 
Wilde Zwanen verkeerde. Bovendien 
zonderde hij zich bij benadering vaak 
af, terwijl de andere zwanen bij elkaar 
bleven. Ook is hij nog wel wat jong. 
Zwanen broeden meestal pas als zij vol-
wassen zijn en dat is na hun vierde 
jaar. Binnen 1-2 jaar zou hij dus een 
paar kunnen vormen en kunnen gaan 

broeden. Als hij ergens gaat broeden, 
dan is dat niet in Nederland, maar 
waarschijnlijk in Letland.

Hoe dan ook: we zullen de komende  
jaren blijven uitkijken naar Wilde 
Zwaan 7E 88, want wie weet komt onze 
vriend nog eens terug?

■ Hans Vader

Kaartje met diverse Waarnemingen van 7 E88 tussen 2014-2016


