
Naar Jersey. 

Eind sept�mlber ben ik eau ue.ek.ja. DP � eil and Jersey get1eest vo!ll' een 
vrerk/vakanti� . u �n::Je.Y .i.s één van de 5 Engelse eilanden iR de Golf van St . 
Halo dich '"bij Frankrijk. Vanuit de plaats St.l�alo hebben t-Te de autoboot 
genomen, waarmee men na c� uur varen het eiland bereikt . Jersey is ongeveer 
tien bij achttien km. groot en er wonen ca. 80.000 mensen. 
Het is een heel mooi schilderachtig eiland ,  met prachtige baaien , s teile kl if
paden , mooie rotspartijen, parken, stat ige kastelen en ook gezel l ige wirucel
straten . De oude idyll ische haventjes komen bij eb volkomen droo g  te l iggen 
door het getijverschil van 9 meter. Bij springtij is  het verschil zelfs 
tot 1 2  meter . Dit getijverschil geeft s terke stromen langs de kusten , ,;.raar
door zvremmen vaak verboden is . De rotsen aan de kust zijn over het algemeen 
dicht begroeid met varens .Er z ijn echter ook duinlandschappen met glooiende 
hell ingen tiaar gegolfd t·TOrdt . Langs vrij'�1el alle kronkel ige vreggetj es staan 
hoge hagen en in de tuinen staan hier en daar palmen , v1aarvan er tromrens 
heel \·rat bevroren zijn in de afgelopen strenge vrinters . 
Hat de vogels betreft : j e  zag erg veel Roodborstj e s , Eksters , Kauutje s ,  
Heggemussen en mezen . Een paar Grauwe ganzen in een bij eb droogg�vallen 
haven � Sterns , Visdiefje s ,  Aalscholvers en Zilvermeeuwen scherend l angs de 
grill ige kust met op de ro tsen wat s teenlopertjes . Een keer zagen vre trree 
Ooievaars staan tuss en de rotsen in het lage vrater 1 !  Een vreemd gezicht ! 
Er waren ook veel vleermuizen .  Jersey is het enige van de Kanaaleilanden 
tv aar de mol voorkomt . 
Tijdens de bootreis terug naar Frankrijk vlogen er vrat Jan van Genten om 
ons heen . Toen ik opstond om ze beter te bekijken , merkte ik dat de boot 
dHars door een school dolfijnen heenvoer. Een prachtig gezicht om deze 
dieren (het vlaren er 1-1el een stuk of ttüntig) heel s ierlijk boven het uater 
uit te zien springen. 
Dat t·ra.s een heel l euk afscheid van een heerl ijk i·reekje op Jersey • • • • • • • •  

Annet Lindhout 
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HET RINGEN V.A...liJ VOGELS DEEL I : DE GESCHIEDENIS 

Hoe is men op het idee gekomen om vogels te gaan ringen ? Dit is  rond 1830 
in Nederland begonnen, toen een Hol landse baron een aantal j onge eenden en 
ganzen een nekring om had gedaan , met daarop vermeld zijn naam em adres . 
Eén van deze vogels -vrerd in de omgeving van Gdansk teruggevonden . 
Een Deense onde�vij zer die dit verhaal later ergens heeft gel ezen , is toen 
echt• .;estart met het ringen van •·rilde vogel s . Deze man begon in 1 899 met het 
ringen van een o.antal spreem1en . ,  maar hoorde hier nooit  iets van terug. In 
1900 herhaalde hij de proef en deze keer had hij succes : in Nederland en in 
Noor1·reg�n werd een geringde spreem·r geschoten . 
Ha het geringe succes van de Deense ondenrij zer , begonnen ook in andere landen 
mensen met het ringen van vogels .Er werden al snel landel ijke ringcentrales 
opgezet : Duitsland 1903, Hcngarij e 1 908 en Groo t  Brittannië 1 909. Eerst vraren 
er over het ringen van ;·rilde vogels nogal >·rat i1:rijfel s .  Maar in 1 9 1 0  uerd door 
de leider van de Vogehrarte Ross i  tten het be1-rijs geleverd het ringen van 
vogels Hel degel ijk zin had. Hij kon , gebaseerd op 35 terugmeldingen 7 de 
trekroute vaststell en van de Ooievaars van Oost-Pruisen naar Zuidel ijk 
Afrika. 
In Nederland begon het eigenl ijke echte ringen van in het >-rild levende vo
gel s  in 191 1 .  De grote motor van het project 1'1as de heer Van Oort , die di
recteur van het Rijksmuseum van Natuurl ijke Historie in Leiden �1as . Vanuit 
dit Nuseum ging het ringen van vogel s  ruim 50 jaar door . Hierna vrerd alles 
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