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Het ringen is altijd een mooie bezigheid ,in deze fase zijn de jongen meestal door de kritieke
fase heen ,en ze beginnen al mooi in de bevedering te komen .
Het ringen gebeurt met kleurringen van de bond waar je bent aangesloten .
Deze zijn voorzien van je stamnummer, jaartal, doorloopnummer en de maat van de ring zelf.
Tijdens het ringen kunnen er nog wat zaken mis gaan.
Dat is o.a. :
• Je bent wat laat / te vroeg met het ringen.
• Beschadigingen tijdens het ringen.
• Ouders gooien het jong met ring uit het nest.
• Ring komt vast te zitten.
De meeste onder ons kennen dit wel. En ze weten ook hoe ze dit moeten voorkomen Als men
jonge vogels gaat rijgen is de beste periode als je de eerste ontlasting op de rand van het nest ziet
liggen.
Dit geeft aan dat de pop het nest niet meer zuiver maakt en dus de kans erg klein is dat e ouders de
ring voor mest aan zien. Als je de jongen ringt is het ook aan te bevelen het pootje iets vochtig te
maken zodat de ring er makkelijk over heen schuift, zonder het pootje te kwetsen.
Het is ook raadzaam enkele malen te gaan controleren als het jong nog in het nest
licht ondanks je goede zorgen.
Beter een keer te veel controleren dan een vogel hierdoor te verliezen. zou er toch een jonge vogel
uit het nest gegooid zijn ,gooi het niet te snel weg ,hou het een tijdje in je handpalm ,en blaas er
regelmatig over, dikwijls bekomt het jong nog.
TIP : Wat ik altijd doe als ik vogels geringd heb is, natuurlijk tijdig ringen en enkele malen
controleren, het volgende
Als de jongen geringd zijn, leg ik ze terug in het nest ,waarvan de bodem licht bedekt is met wat
zaad, daar leg ik de jongen op.
En de ouders zullen even proberen het nest zuiver te maken maar geven het snel op, want dit is te
veel werk .
Op deze manier gooien de ouders zelden nog een jong met ring uit het nest, probeer het maar
eens.

