Over (het) ringen
17 maart, Leo

Weetjes Ooievaars
Alleen het mannetje is dus geringd
Mannetje ooievaar is zoals jullie inmiddels al weten geringd aan de rechterpoot, in vaktermen heet
dat rechter bovenloopbeen of ook wel Tibia genaamd. De ring is nog een oud type aluminium Lipring.
tegenwoordig gebruiken we andere ringen, de zgn Elsa ringen. Dit zijn 8 kantige zwarte kunststof
ringen met witte letters/cjifers. Het ringnummer van de man is 7539 en deze is als nestjong geringd
door Annemieke en Wim (Stork) op 03-06-2006 in Gorssel, dit ligt tussen Deventer en Zutphen in
Gelderland. Dit Mannetje is dus bijna 9 jaar oud en al vanaf 2008 aanwezig als broedvogel in Gennep.
Het eerste jaar met een Frans vrouwtje ringnr. AFRW, in Frankrijk hebben ze weer andere ringen dan
wij. Het huidige vrouwtje zonder ring (mits dit hetzelfde vrouwtje is) is al vanaf 2009 in Gennep
aanwezig. Dit jaar hebben ze beide hier overwinterd, dus weten we zeker dat dit hetzelfde vrouwtje
is als vorig jaar. Vaak krijg ik de vraag hoeveel jongen zijn er al grootgebracht in Gennep. Van de jaren
voor 2008 weet ik het niet en van 2008 weet ik ook niet zeker of er toen jongen uitgevlogen zijn. In
2009 is er 1 jong uitgevlogen, in 2010 2 jongen, in 2011 3 jongen, in 2012 zijn alle 4 de jongen
gestorven, in 2013 zijn er 2 uitgevlogen en in 2014 ook 2 jongen uitgevlogen. In totaal heeft Meneer
de ooievaar Nr. 7539 dus al minimaal 10 jongen grootgebracht, met zeker twee verschillende
vrouwtjes. We hopen natuurlijk dat er ook dit jaar weer enkele jongen geringd kunnen worden en uit
gaan vliegen.
Maar . . . . zoals jullie hebben kunnen lezen is ringen erg kostbaar (€10,00 per stuk).
Dus vergeet aub niet te doneren, zodat we straks ook hier de jonge ooitjes weer van een ring kunnen
voorzien.
Oh ja bijna vergeten, ook de
ooievaars in Limburg houden
van carnaval, zouden ze
daarom hier zijn gebleven
deze winter ??
En wie heeft er eigenlijk de
mooiste veren ??
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22 april, Caroline

Ringen aflezen
Hoe werkt dat?
Zoals u kunt lezen in de vorige weblogs, worden er ooievaars geringd voor onderzoek. De ringers
weten de spannendste verhalen te vertellen over klauterpartijen naar een nest en de jonge vogels in
hun handen. Prachtig werk! Maar wist u dat het aflezen van ringen net zo boeiend is? En dat
iedereen daaraan kan meedoen? Dus ook u/jij...!
Alles wat u nodig heeft is een verrekijker en/of camera en een beetje geduld.
Wat u kunt zien is:
- één grijskleurige ring (=metaal) om de linker of rechterpoot. Deze is rond en er staat een nummer
op. Het gaat om 2x hetzelfde nummer, iets versprongen, zodat het van verschillende kanten te zien
is. De naam van het ringstation staat er in kleine letters op.
Voorbeeld: Arnhem Holland 1398.
- één zwarte ring (=kunststof) om de linker of rechterpoot. Deze heeft platte vlakken en er staat een
code op van 5 tekens, een combinatie van cijfers en letters. Het gaat om 4x (op elk vlak) hetzelfde
nummer, zodat het van verschillende kanten te zien is. De naam van het ringstation staat er in
kleinere letters op, maar ook groter als landcode.
Voorbeeld: NLA (code voor Nederland) 2E618.
- twee ringen, één van metaal en één van gekleurd kunststof. Hiervoor is soms gekozen, omdat de
metalen ring van een afstand moeilijk is af te lezen. De kleurring maakt de vogel extra herkenbaar. Er
bestaan verschillende kleuren en cijfer/letter-combinaties.
Voorbeeld: op de foto rechts een ooievaar uit België met kleurring zwart/noir 074.
Ooievaars met één ring om de poot, kunt u eenvoudig melden via www.griel.nl.
Ooievaars met twee (of meer) ringen om de poot, een tussenstap met het opzoeken van het project
(kan uit alle landen van de wereld zijn!) op cr-birding.org. Daar staat aan wie u uw waarneming kunt
doorgeven (e-mailadres).
U krijgt altijd bericht terug waar, wanneer en door wie de ooievaar is geringd. Soms is er bij de ringer
een 'life-history' beschikbaar: een overzicht van waar de ooievaar in de tussentijd allemaal is gezien.
Over (terug)meldingen, onderzoeksresultaten en hoe het ringen van de jongen in z'n werk gaat,
schrijven we weer in volgende blogs. Er is nog zoveel te ontdekken!
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7 juni, Wim en Annemieke

Ooievaars de boom in, ringers ook
Voor STORK-ringers is het een drukke en erg leuke tijd. Ze worden gebeld met allerlei vragen, maar
de belangrijkste vraag in deze weken is: Kunnen de jongen geringd worden? Die vraag beantwoorden
ze dan met wedervragen zoals: Weet u hoe oud de jongen zijn? Is het nest bereikbaar met ladder of
hoogwerker? Is het veilig? Kunt u dit zelf regelen?
Soms moet er financieel iets worden afgesproken, maar als alles voor elkaar is, kan er geringd
worden. En dat is een feestje op zich. Voor de eerste en meestal enige keer kun je ooievaars van heel
dichtbij bekijken. De ringers gaan rustig en zorgvuldig te werk en leggen aan de aanwezigen uit, wat
ze doen. De jonge ooievaars ondergaan het ringen in alle rust. Ze gaan niet staan of tegenstribbelen,
ze houden zich 'dood'. Dat is de beste manier om stress te voorkomen. Als ze weer terug zijn op het
nest, dan gaat het leven verder alsof er niets gebeurd is.
In de afgelopen weken hebben we al tientallen jongen in de handen gehad en geringd. En we kunnen
wel zeggen, dat het er allemaal tot nu toe goed uit ziet. Veel nesten van 2 tot 3 jongen en dat is
bovengemiddeld.

Steeds meer ooievaars broeden
in bomen. In sommige delen
van het land al meer dan de
helft. Ooievaars de boom in,
dan de ringers dus ook.
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9 juni, Leo
Ringen
De 3 jonge ooievaars ” Beleef de Lente” worden woensdagmiddag geringd.
Woensdagmiddag 10 juni gaan we de 3 jonge ooievaars in Gennep van een ring voorzien. Veel
factoren hebben betrekking op het ringen. Als eerste moeten de jonge ooievaars oud genoeg zijn
(tussen 4 en 6 weken oud) . Dan moet de hoogwerker beschikbaar zijn op die dag, zo ook de ringer (ik
zelf dus ) en andere betrokkenen. De Groentjes van IVN “Maas en Niers” zijn ook elk jaar van de
partij en ook die moeten dan kunnen, dan kom je al gauw uit op woensdagmiddag. Dan moet ook het
weer meewerken en het niet volop regenen de gehele dag. Hopelijk is het woensdag een mooie dag
met redelijk weer hiervoor.
Hoe gaan we dit aanpakken:
Allereerst leggen we het publiek even uit hoe we dit gaan doen en waar men op moet letten. Dan ga
ik ga samen met de bestuurder van de hoogwerker naar boven naar het nest en halen de drie jongen
uit het nest en in drie tassen naar beneden.
De ouder vogels verlaten dan even het nest, maar zijn snel weer aanwezig en kijken rustig af wat er
gaat gebeuren.
Op het plein maken we een kringetje, wat we afzetten met tape op de grond, waar iedereen achter
dient te blijven. Dit doen we zodat er niet per ongeluk iemand op een jong gaat staan, of het ringen
op zich verstoord.
In dat kringetje leggen we de jongen op de grond en gaan we ze ringen. De jongen krijgen een ring
om de poot. Daar hebben ze overigens geheel geen last van. Dankzij die ringen weten we hoe het
gaat met de ooievaars in Nederland, waar de vogels heen gaan en hoeveel er blijven leven. Na het
ringen worden er diverse metingen gedaan en uitgelegd, zoals: vleugellengte, tarsus, tarsus+teen,
snavel, kop-snavel en het gewicht. Dan openen we de snavel een stukje en bekijken of die goed
schoon is en reinigen we deze evt. van achtergebleven klei, zand enz. Verder bekijken we het
verenkleed op groeistoornissen en controleren we het jong op evt. andere gebreken. Dan komt het
volgende jong en zo ook het derde jong aan de beurt.
Als dit allemaal gedaan is, brengen we de jongen eerst zo snel mogelijk weer naar boven, naar hun
vertrouwde nest en hun zorgzame ouders. Je zal dan zien dat de ouders snel weer komen kijken of
alles wel in orde is. Daarna hebben we nog wat anders in petto, iets wat we nu nog niet gaan
verklappen. Het heeft met de ringen te maken, maar dat zien jullie dan wel.
De Gemeente Gennep, STORK, Vogelbescherming, Caroline (Stork) en het ringteam ( Maria, Richard
en ik zelf ) van vogelwacht “de Maasheggen” , doen ons uiterste best om dit zo goed mogelijk te
laten verlopen. We wensen alle aanwezigen een hele leuke en leerzame middag.
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De webcam gaat even uit tijdens het wegnemen van de jongen, totdat ze weer terug op het nest zijn.
Maar alle beelden worden wel opgenomen en er zal daarna een leuke clip van gemaakt worden.
Groetjes en voor geïnteresseerden, tot woensdagmiddag 16.00 uur op het Marktplein in Gennep.

10 juni, Leo
Geslaagde middag
Jonge ooievaars geringd onder belangstelling van vele aanwezigen.
Dank zij Caroline, mag ik vanavond haar weblog overnemen en kan ik wat laten zien van het ringen.
Wat een heerlijke stevige jonge ooievaars waren dat zeg. Dat komt zeker door die vette mollen. Ze
zijn geringd met de volgende ringnummers: NLA 3E801, 3E802 en 3E803. Dus mocht je deze
ringnummers ooit in het veld aflezen, dan weet je dat ze van Gennep komen.
Ook kan je zien dat ze Links geringd zijn, in oneven jaren ringen we Links en in even jaren Rechts. Dus
in 2015 aan linkerpoot, of linker tibia (dit is bovenloopbeen). Er zijn diverse maten gemeten, maar
om deze allemaal hier op gaan te noemen en uit te leggen hoe deze precies gemeten worden, daar is
mijn weblog te klein voor helaas.
Maar snavellengte (puntje snavel tot aan bevedering) van 85, 90 en 94 mm zegt al best veel, zo ook
de kop/snavellengte (achterkant schedel tot puntje snavel van 167, 168 en 172 mm.
En gewichten van 3140, 3270 en 3715 gram, wat een joekels hé.
Nou als deze het niet gaan halen, dan weet ik het ook niet meer.
Dank aan de Gemeente Gennep voor de geweldige samenwerking en dank aan alle aanwezigen, zoals
ook de Groentjes van IVN Maas en Niers.
Dank zij de hulp van Caroline (Stork) die met haar jarige moeder op (werk) bezoek was - haha -,
hebben wij met vogelwacht “de Maasheggen” het als een leuke middag ervaren, heel erg gezellig.
Ook Arie Arts die met de hoogwerker mij weer assisteerde om de jongen uit het nest te halen
bedankt. Helaas te weinig tijd gehad om met bepaalde mensen te praten, dat is dan weer jammer,
maar je kan niet alles hebben, toch . . . Nog snel enkele foto’s voor degene die er niet bij konden zijn.
Bekijk de filmpjes van het ringen
Omroep L1 heeft opnames gemaakt, bekijk deze hier: Ringen ooievaars Gennep
Ook Gemeente Gennep maakte een filmpje
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16 juni, Leo

Hoogwerker
Wim had het gisteren over neerstortende nesten, wat gelukkig toch nog allemaal goed gegaan is.
Maar ook dit kan je overkomen !!!
Maria, Richard, Diny en ik (Leo Stork) gingen ooievaars ringen, een heel eindje rijden (130 km enkele
reis) maar dat hebben we er voor over. Het was een nest met 4 grote gezonde jongen van ongeveer 5
weken oud. Daar aangekomen stond de hoogwerker klaar en was alles afgezet met rood/witte linten.
De bestuurder en ik kregen een gordel aan en zekerde ons veilig en wel in het bakje.
Omhoog met dat bakkie, maar op 2 meter vanaf het nest, op zo'n 8 meter hoogte stopte de
hoogwerker ermee. Van alles geprobeerd, maar niets werkte er meer en dat was ook nog net op die
HETE VRIJDAG met zo'n 38 graden. Verhuurder gebeld en van alles geprobeerd maar we kregen er
geen beweging meer in en daar zit je dan met z'n tweeën met 38 graden in een Bakkie.
Flesjes water werden er omhoog gegooid door Richard en we probeerde ons rustig (en vooral Cool)
te houden. Nadat de verhuurder na een half uurtje arriveerde en al een poos bezig was geweest en
het aparaat niet aan de gang kreeg, besloten we een ladder te regelen. 1,5 uur later klommen we uit
het bakkie op de ladder en stonden we eindelijk met twee benen op de grond. Pffffff maar eerst snel
weer wat gaan drinken want wat was het warm daarboven.
Daarna een langere ladder gehuurd, want die ene was tekort en de jonge ooievaars maar met de
ladder omlaag gehaald en allen geringd en weer teruggezet. De man die alles geregeld had baalde als
een stekker en bood diverse malen zijn excuses aan. Maar wij hebben hem duidelijk gemaakt dat hij
geen schuld had en er niets aan kon doen.
Wij hadden er toch een dagje voor uit getrokken vertelde we hem, dus geen enkel probleem.
Achteraf hebben we er wel om moeten lachen en vertellen we het verhaal zoals ook hier weer met
genoegen. Want zoiets maak je natuurlijk niet elke dag mee (Gelukkig maar, haha).
Het is en blijft mooi en (vooral) spannend werk dat ringen.
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17 juni, Caroline

Hoogtepunt
Het is volop genieten van de prachtige beelden uit Gennep, maar vanavond wil ik jullie even
meenemen naar Den Haag voor een impressie van het ringen aldaar...
Op grote hoogte
Een deel van de ooievaars nestelt op de schoorstenen van flatgebouwen. Een flinke hoogte en niet
altijd even eenvoudig te bereiken. Gelukkig hebben wij een professioneel klimmer die de jonge
ooievaars veilig naar beneden kan brengen. We meten en ringen ze op het dak. Deze keer is er een
collega mee, die de schoorsteen inspecteert. De groeiende stapel takken naast de pijp veroorzaakt
mogelijk storingen aan de verwarmingsinstallatie. De Haagse Vogelbescherming overlegt graag met
de beheerder van het pand over een goede oplossing voor bewoners en ooievaars.
Voor paal
Daarna gaan we door naar een paalnest. De wieg van drie forse jongen, waardoor de klimmer er
rekening mee moet houden dat hij op de ladder bijna 10 kilo extra weegt. Ter ondersteuning van de
paal brengt hij een stevige constructie aan en gaat altijd gezekerd aan het werk. Hier kunnen we
ringen op het veld naast een wandelpad, waardoor belangstellenden een kijkje kunnen nemen. We
vertellen wat we aan het doen zijn en van gepaste afstand kan iedereen een mooie foto van de
jongen maken. Op de plek die we erna bezoeken, hebben we nog niet eerder geringd. De nestpaal
blijkt hoog en ligt ook nog eens op een drassig eilandje. De eigenaar moeten we teleurstellen. Dit kan
alleen met een hoogwerker die een flinke reikwijdte heeft. Die hebben wij niet en het huren is te
kostbaar voor onze vrijwilligersorganisatie.
Vergissing
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Op de terugweg nemen we de verkeerde afslag. Het blijkt een vergissing met verstrekkende
gevolgen. We rijden langs de brandweerkazerne en mijn oog valt op een grote hoogwerker in actie
op het plein. Met enigszins bonzend hart stap ik op de aanwezige brandweermannen af. Ik vertel kort
wat ik doe en over het ringproject. In de veronderstelling dat ze me binnen 5 minuten het terrein af
bonjouren, omdat ik stoor en niet in brand sta. Binnen 2 minuten zitten we in de grote huiskamer
aan de siroop. De brandweermannen die ons omringen, willen alles weten over de ooievaars en het
ringen. De planning wordt erbij gepakt en al gauw is helder dat het oefenen met het materieel ook
kan op een andere locatie, sterker nog: graag. Het moet echter wel... nu.
In vuur en vlam
In de auto bel de nesteigenaar en ondanks de aankondiging, kijkt hij toch behoorlijk verbaasd als wij
daadwerkelijk met een brandweerauto komen aanrijden. Er wordt beoordeeld of de wagen veilig het
terrein op kan en ik richt me op de reactie van de ooievaars en de jongen. Alle seinen staan op groen.
De benodigde spullen leg ik klaar en dan komt voor mij het mooiste... dat het mij wordt gegund dat ik
naar boven mag. Nu heb ik wel eens eerder jongen van het nest gehaald, maar met hoogwerker,
brandweermannen en in mijn eigen regio, dat is een droom die uitkomt. Verder heb ik ervaring als
eerstehulpverlener en ben door het duiken bekend met veiligheidsprotocollen, dus ik stap vol
vertrouwen de bak van de hoogwerker in. Bovendien zit ik met een tuig gezekerd aan de bak en staat
er een stoere brandweerman met zeeblauwe ogen naast me. Boven bij het nest gaat zoals
gebruikelijk, met de oudervogel die wegvliegt en de jongen die zich drukken en voor dood houden
(akinese, de natuurlijke verdedigingshouding van ooievaarskuikens). Inmiddels is er een tweede
brandweerauto gearriveerd. We beleven veel plezier aan zoveel belangstelling en de braakbal die ik
laat zien, gaat voorzichtig van hand tot hand.
Was ze naar?
Ter sprake komt dat een deel van de mannen vanmorgen in Wassenaar is geweest, waar ze ook een
ooievaarsnest hebben gezien. Mijn reactie is dat dit die op de gevel van het kasteel is, direct gevolgd
door: ‘dat is écht te ver om bij te komen.’ Onder het motto: ‘dat had je nou niet moeten zeggen’,
hang ik even later boven de eerder beschreven (bijna 20 meter hoge...) gevel. Het nest is rond een
sierpaal gevlochten en flink in diameter, onbeschrijfelijk om het na al die jaren van dichtbij te kunnen
bekijken. Intussen staat beneden een groep buurtbewoners, ongetwijfeld aangetrokken door de
brandweerauto en de bijna totaal uitgeschoven arm van de hoogwerker. Beneden krijg ik een warm
welkom en met dit hoogtepunt komt
er een einde aan een intensieve, maar
verrassend prachtige dag met een
brandweerrood randje!

Woord van dank
Onze dank gaat uit naar iedereen die
het ringen mogelijk heeft gemaakt:
beheerders van panden, verenigingen
van eigenaren, technisch
medewerkers, terreineigenaren,
vrijwilligers van de Haagse
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Vogelbescherming, Stichting Ooievaars Research & Knowhow (STORK), Politie en Brandweer
Haaglanden. Het ringproject is zeer waardevol voor het onderzoek naar de ooievaarspopulatie en de
bescherming van hun leefgebied. Bovendien is er niets mooier dan je vogelpassie te kunnen delen met
anderen.
29 juni, Wim

Leeuw
Een melding van een ooievaar die door een leeuw was gepakt, was beslist opvallend. Dat geldt ook
voor de melding van een ooievaar die het Kanaal was overgestoken.
Een hele prestatie voor een ooievaar, die in Engeland ongastvrij werd onthaald door een jager. De
ooievaar heeft dit natuurlijk niet overleefd, maar de ring is wel keurig gemeld. Dat zet je dan weer
aan het denken. In Engeland komt de ooievaar normaalgesproken niet voor. Ze zouden er dus heel
blij mee moeten zijn ...
Toch is het dit, waar je het voor doet, dit is interessante informatie. Als ooievaars worden geringd,
dan hoop je op terugmeldingen. Al die meldingen bij elkaar geven inzicht in hoe ooievaars in deze
veranderende wereld (over)leven.
Ringen is dus heel zinvol en met jullie hulp blijft het mogelijk. Het donatiebedrag is inmiddels heel
hoog en daar hebben jullie, bezoekers van Beleef de Lente en van het clubhuis, je samen met Leo
enorm voor ingezet. Jullie meekijken en meeleven, kent bijna geen grenzen. Hartverwarmend!
Oh wacht, nog iets vergeten te vertellen over de leeuw. De onfortuinlijke ooievaar was een
Rotterdammer. Na het uitvliegen was hij ongelukkig geland in het leeuwenverblijf in Blijdorp ...
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