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LOMMEL - Als u de titel naast dit stuk leest: nee, dit 
verhaal gaat niet over de hobbits en tovenaars van 
Tolkien. Wél over dertien dolenthousiaste Noord-
Limburgse vogelringers. Met slechts één missie: in naam 
van de wetenschap zo veel mogelijk vogels uit de lucht 
plukken, of van hun nest lichten, en ze een ringetje rond 
de poot jassen. Sinds 1956 belandden zo al meer dan 
700.000 vogels van de meest diverse pluimage in de 
handen van de Noord-Limburgse vogelkenners. Meer dan 
voldoende om er een uniek boek over neer te pennen (zie 
kader).

De boerenzwaluw heeft het afstandsrecord op zijn naam. Een vogel werd in Bots-
wana geringd en 8.708 km verder in Kinrooi teruggevonden.

De sperwergrasmus: een hele zeldzame soort waarvan ze in Noord-Limburg de 
voorbije halve eeuw slechts 14 exemplaren gevangen hebben.

De draaihals wordt in Limburg maar zelden gespot: jaarlijks worden er hoogstens 
een veertigtal gevangen.
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Boek 
“Ringers blinken heel erg uit 
in ringen, maar helaas niet 
in publiceren”, zegt Carlo 
van Seggelen. Samen met 
Paul Van Sanden en Karel 
Van Endert schreef hij zopas 
‘Vogels ringen in Limburg’. 
“Dit boek is een primeur voor 
België. Nergens is dergelijk 
gedetailleerde info te vinden 
over de vogeltrek op basis 
van een halve eeuw ring-
gegevens.” Het boek is een 
gezamenlijke uitgave van de 
provincie Limburg/Likona en 
het Natuurhistorisch Genoot-
schap in Nederlands-Limburg 
en kost 32 euro (39,50 met 
verzending). Bestelinfo vindt 
u op www.noordlimburg.
be-ring.org. 

voedsel voor de jongen was, dat het slecht 
weer is geweest,...”
“We zijn een klein radertje in het geheel 
van de natuurbescherming. Eigenlijk 
doen we dienst als barometer voor de 
natuur. Als je het ene jaar 7.000 kleine 
karekieten vangt, en het volgende 700, 
dan weet je dat er stront aan de knikker 
is.”
“Het ringwerk stopt ook nooit. Je moet 
blijven ringen, want ringen is meten. 
Zeker met al die veranderingen van 
tegenwoordig. Wij zijn ervan overtuigd 
dat we met ons ringwerk een belangrijke 
sleutel in handen hebben wat de door 
de opwarming veranderende natuur 
betreft.”

AfstAndskAmpioen is 
een boerenzwAluw 
die in botswAnA
geringd is en 
die in kinrooi is 
teruggevAngen. dAt
is ruim 8.700 km ver 

BONTE VLIEGENVANGER
“Neem nu de bonte vliegenvanger. Heel 
wat ringers merken dat het er niet zo 
goed mee gaat. De soort overwintert ten 
zuiden van de Sahara en broedt bij ons in 
nestkasten. Die bonte vliegenvangers zijn 
zo slim dat ze hun terugkeer naar deze 
streken zo timen dat die net samenvalt 
met de rupsenpiek. Die rupsen hebben ze 
namelijk massaal nodig om hun jongen 
groot te brengen.”
“Maar omdat die rupsen door de stij-
gende temperatuur steeds vroeger rond-
kruipen, zitten de bonte vliegenvangers 
met een probleem. Die diertjes kunnen 
immers niet rieken dat het in België al 
lekker zacht is voor de tijd van het jaar. 
Dan komen ze hier na een lange reis aan, 
en blijkt dat de rupsen al over hun piek 
heen zijn. Als dat zo jaren duurt, dan gaat 
het gewoon niet goed.”
“Nu, het is allemaal nog wat ingewik-
kelder. Want in Noord-Limburg gaat 
het de laatste jaren net heel goed met 
die bonte vliegenvanger. Dat kan wijzen 
op regionale verschillen, of misschien 
moet de klap hier nog komen. Allemaal 
redenen om te blijven ringen zodat we de 
vinger aan de pols kunnen houden.”

INDRUKWEKKENDE REIZEN
“Als je vogels ringt, dan kunnen die elders 
worden teruggevangen of gevonden. Dat 
levert informatie op over waar zo’n vogel 
heen is gevlogen. In Noord-Limburg 
beschikken we intussen over ruim 7.000 
van de zogeheten terugmeldingen uit 40 
verschillende landen.”
“Afstandskampioen is een boerenzwaluw 
die in Botswana geringd is en die in Kin-
rooi is teruggevangen. Dat is ruim 8.700 
km verderop, en dan moet je weten dat 
zo’n vogeltje nauwelijks 15 gram weegt. 
Als ik zoiets hoor, dan kunnen ze me ’s 
avonds wegdragen... (lacht)”

een huismus wordt in 
de dAkgoot geboren, 
en zAl niet veel 
verder gerAken ook

“Maar er zijn meer indrukwekkende 
terugmeldingen, uit Nigeria, Mali, Mau-
retanië,... Vorige week kregen we er nog 
een van een koolmees uit Wit-Rusland, 
een nieuw land voor ons.”

BIZARRE MELDINGEN
“Er zijn ook bizarre terugmeldingen. 
Bijvoorbeeld een tjiftjaf  die op een 
schip op de Noordzee gevonden is, of 
een boerenzwaluw op een schip 1.000 
km verwijderd van de kust van Senegal. 
Maar ook meldingen van soorten die je 
hier niet zo snel verwacht: een blauwe 
reiger uit Marokko, veel kool- en pim-
pelmezen uit Litouwen en Rusland, een 
torenvalk uit Senegal.”
“Huismussen daarentegen zoeken het 
dichter bij huis. Die mus wordt hier ge-
boren in de dakgoot, en veel verder zal 
hij ook niet komen. Als die 10 of 20 km 
verderop gesignaleerd wordt, dan is dat 
al een heus afstandsrecord.”
“Soms sta je toch wel eens te kijken. Zo 
ving een Zwitserse expeditie in Afrika 
heel toevallig een kleine karekiet die wij 
hier in Noord-Limburg geringd hadden. 
Da’s één kans op zoveel miljoen. Maar 
het strafste is dat ik hetzelfde sijsje eens 
twee jaar na elkaar gevangen heb in 
mijn tuin. Dat diertje was intussen wel 
op en neer naar Skandinavië gevlogen. 
Ongelooflijk eigenlijk dat die net in mijn 
tuin terugkeert.”

Jan-roel driessen


