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Inhoud

Ringgroep Durme

Vogels ringen in de 20e

en 21e eeuw

Enkele resultaten
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Ringgroep Durme

◦ Opgericht in 1964

◦ Werkingsgebied: het ruime Waasland
van Linkeroever tot Lokeren/Zele

◦ 8 ringers
◦ 7 volledige vergunningen, 1 nestvergunning

◦ oudste 82 jaar, jongste 22 jaar

◦ Ringen ongeveer 20 000 vogels per jaar

◦ 1964 -2016
◦ Geringd: 1 108 803, 224 soorten

◦ Terugmeldingen (in onze eigen database): 36 363



Top 20 geringd



Top 20 terugmeldingen (buiten ringgroep)



Vogels ringen 
in de 
20e en 21e 
eeuw

© and thanks to Eddy Fritze



Waarom ringen we 
vogels?
◦ Traditioneel antwoord: om de trek in kaart te kunnen brengen

◦ Maar anno 2017 :

◦ Satellietzenders

◦ GSM-GPS zenders

◦ Light Geolocator loggers /GPS loggers

 veel meer en betere resultaten over trek op kortere tijd

◦ Andere doelstellingen

◦ Dispersie

◦ Overleving

◦ Broedsucces

◦ Evoluties in populaties

 vergt ook enigszins andere aanpak, meer projectgericht werken, ook buiten 
de trekperiode
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Hewson, C.M., Thorup, K., Pearce-Higgins, J.W. & Atkinson, P.W. 2016 
Population decline is linked to migration route in the Common Cuckoo, a long-distance nocturnally-migrating bird Nature Communications. 

© Gie Goris

https://www.bto.org/research-data-services/publications/peer-reviewed-papers/2016/population-decline-linked-migration




Van matkop

© Francis C. Franklin / CC-BY-SA-3.0

http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Baresi_franco
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Matkop

Traditioneel ringwerk

Lange termijn reeks

Geen soort die als specifieke doelsoort 
geringd wordt, dus vooral toevallige 
bijvangsten



Gierzwaluwen

(Light-)Geolocators

Broedseizoen
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Satelliet koekoek foto
Gierzwaluw foto

15/10/2017 from http://odnature.naturalsciences.be/bebirds/ © BTO www.bto.org

http://odnature.naturalsciences.be/bebirds/
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Uilen

Uilenwerkgroep Waasland

Nestkasten

Broedseizoen

© Danny De Rauw





Meeuwen

Kleurringen

Zwartkopmeeuw (sinds 1996)

Kokmeeuw

Kolonies

Broedseizoen
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Kokmeeuwen 
geringd als pullus
in het Molsbroek

Bron: www.bhgull.be

http://www.bhgull.be/






Slechtvalk

kleurring

Nestkast

* Lokeren

* Sint-Niklaas

* Zele

Broedseizoen







Andere soorten

Vaak op vraag van/ in samenwerking met INBO

Kleurringen

Broedseizoen



Constant
Effort
Site

Jaar na jaar zelfde plaats

Broedseizoen – 12 halve dagen : start half uur voor zon op 

Vaste opstelling – geen geluid

Broedsucces

Overleving

Evolutie popluatie

Europees
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tot Lepelaar

© Marc Hebbelinck



Lepelaar

Kleurringen

Nieuwe soort

Compensatiegebied

Broedseizoen

© Geert Spanoghe







Van matkop tot lepelaar, 
vogels ringen in het Waasland

Dank

◦ Aan mijn collega-ringers en onze assistenten 

◦ Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, in het bijzonder Geert Spanoghe

◦ Alle medewerkers van de Uilenwerkgroep Waasland

◦ (het vroegere) Natuurpunt WAL, in het bijzonder René Maes, voor het jaarlijks organiseren van de werken aan 
de broedhoop van de lepelaars, en iedereen die al deelgenomen heeft aan dit beheerwerk

◦ Alle eigenaars die toestemming gaven om vogels te ringen op hun eigendommen

◦ De fotografen
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