
 

 

 

Een ooievaar ringen 
Zo kun je ze altijd uit elkaar houden 

 
Deze ooievaars worden geringd. Zo kunnen onderzoekers ze volgen als ze op reis gaan. Helemaal heen 

en weer terug naar Afrika. 

Op Monkey Hill in Salem kun je naar de ooievaars kijken. Ze zitten overal en het zijn er een heleboel. Ze 

hebben allemaal een ring zoals deze aan hun poot. De ringen zijn heel licht, en als ze worden dichtgemaakt, 

kunnen ze niet meer worden geopend. Op iedere ring staat een nummer. Als ooievaars worden geringd, kun je 

ze altijd uit  elkaar houden.  

Dit is Uli. Hij heeft behalve zijn ring nog iets anders, een  zender. Hier zie je de antenne.  De zender geeft 

altijd aan waar hij is,  ooievaars kunnen namelijk heel ver vliegen, snap je? Ze vliegen zelfs naar Afrika, waar 

het ‘s winters lekker warm is. Daar in die nesten zitten  de kinderen van Uli. Ze zijn nog heel klein en ze zijn 

nog niet geringd, maar vandaag krijgen ze een ring, en wij mogen meekijken hoe dat gaat.  Zie je hoe stil ze 

zich houden? Je kunt ze gewoon uit het nest halen.  

Grotere ooievaars zouden zich verzetten. Ik vraag me af of Uli bezorgd  is. De ring kan op deze manier 

worden samengeknepen om hem stevig  op zijn plaats te houden, maar hij zit toch nog los genoeg. De 

ooievaars  merken er niets van. Normaal zouden we niet zo dicht bij de ooievaars  kunnen komen. Als hun 

snavels worden schoongemaakt, kun je ze even  heel goed bekijken. De klus is geklaard. Nu kunnen ze allebei 

van alle  andere ooievaars worden onderscheiden. 
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