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Let op Grutto’s met kleurringen 

Er is geen vogelsoort waarvoor Nederland internationaal zo’n essentiële rol speelt als de Grutto. Nog  
altijd broedt hier 85% van alle NW-Europese Grutto’s maar de aantallen nemen schrikbarend snel af. 
De oorzaken hiervan zijn grotendeels bekend: intensivering en schaalvergroting van de landbouw, 
bebouwing, aanleg van wegen en op sommige plaatsen predatie, maken het platteland steeds 
minder geschikt voor dit icoon van het Nederlandse landschap. 
 
Sinds 2004 doet de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek naar Grutto’s om beter te begrijpen op 
welke manier we ze er weer bovenop kunnen helpen. De vogels worden voorzien van kleurringen, 
om ze individueel herkenbaar te maken. Dat gebeurt ook in andere landen waar de Grutto voorkomt; 
elk land heeft zijn eigen kleurringschema. U kunt meehelpen aan dit onderzoek door uw 
waarnemingen (eventueel met foto) door te geven op de hieronder vermelde email-adressen.  

U noteert de kleuren van de ringen eerst van de linkerpoot van boven naar onder en dan van de 
rechterpoot van boven naar onder, bijvoorbeeld rood geel  – blauw gele vlag lichtgroen. 

Als dank krijgt u dan van de ringers het levensverhaal van de door u waargenomen Grutto.  

Dit zijn de belangrijkste ringschema’s van Grutto’s die u op het Landje van Geijsel aan kunt treffen: 

 

 
 
Nederlandse vogels hebben altijd 2 kleurringen per poot en één 
vlag (geel/ rood/ blauw/ lichtgroen ÒF roze/ lichtblauw/ 
donkergroen/ wit (met W); de positie van de metalen ring is niet 
belangrijk.  
Melden aan: j.c.hooijmeijer@rug.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spaanse vogels hebben aan één poot een witte vlag en een ring en 
aan de andere 2 kleurringen en een metalen ring; de positie van de 
metalen ring is wel belangrijk.  
Melden aan: abadjm@unex.es 
 
 
 
 
 
 
Franse vogels hebben een oranje vlag met daaronder één ring en 
aan de andere poot twee ringen; de positie van de metalen ring is 
niet belangrijk.  
Melden aan: vincent.lelong@lpo.fr 
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Duitse vogels hebben 6 ringen waarvan één de metalen ring is; de 
positie daarvan is wel van belang. 
Melden aan: Volker.Salewski@nabu.de  en/of J.Melter@bio-consult-

os.de   

 
 
 
 
 
 
 
Portugese vogels hebben een donkergroene vlag met een ring aan 
de ene poot en twee ringen aan de andere. Onlangs is de groene 
vlag vervangen door een gele ring met een H; de positie van de 
metalen ring is niet belangrijk.  
Melden aan: j.alves@uea.ac.uk  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IJslanders gebruiken diverse schema’s. Meestal hebben ze twee 
grote kleurringen per poot, soms staat op de onderste ring een X, Z 
of een 8, of is de ring rechtsonder vervangen door een grote vlag; 
de positie van de metalen ring is niet belangrijk.  
Melden aan: icelandwader@gmail.com  
 
 
 
 
 
 
Als u er niet uit komt en een foto hebt gemaakt van een Grutto met ringen kunt u die mailen aan 
anton.duijnhouwer@gmail.com. Dan probeert hij aan te geven bij wie u de waarneming kunt 
melden. 
 
Op de website www.rug.nl/research/gelifes/ceg/_piersma/meadow-birds vindt u meer informatie 
over het weidevogelonderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. 
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