Wat is Vogeltrekstation?
Het Vogeltrekstation is het expertisecentrum op het gebied van
vogeltrek en vogeldemografie en regelt de dagelijkse gang van
zaken rond het vangen en ringen van vogels voor wetenschappelijk
onderzoek. Door vogels te vangen en te voorzien van een metalen
ring wordt informatie verkregen over (veranderende) trek,
reproductie en overleving van Nederlandse vogels.

De waarnemingen kunt u inleveren bij de contact persoon bij u in
de buurt. Eventuele vragen kunnen ook door hem of haar
beantwoord worden.

Contact persoon bij u in de buurt
Naam :
Adres :
Het vangen van wilde vogels is streng verboden! Maar alle ringers
beschikken over alle nodige kwalificaties en vergunningen om dit wel
te mogen doen. Daarnaast zorgen de ringers dat het welzijn van de
vogels nooit in het geding komt. Als u het leuk vindt om te komen
meekijken kunt u contact opnemen met bovenstaande
contactpersoon bij u in de buurt.

Voor meer informatie
Vogeltrekstation
Centrum voor vogeltrek en -demografie
Postbus 50, 6700 AB Wageningen
info@vogeltrekstation.nl
www.vogeltrekstation.nl
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PROJECT RING-MUS
INFORMATIE VOOR BUURTBEWONERS

Inleiding
Van het Nederlandse grondoppervlak is 16% stedelijk gebied, en dat
aantal neemt hard toe. Daarnaast zal over 50 jaar driekwart van alle
Nederlanders in het stedelijk gebied wonen! Voor veel vogelsoorten
vormt het stedelijk gebied een belangrijk leefgebied waar grote
aantallen broedvogels en overwinterende vogels voorkomen. Een
aantal vogelsoorten komt zelfs vrijwel uitsluitend voor in het stedelijk
gebied. De recent door Vogelbescherming Nederland uitgebrachte
stadsvogelbalans laat zien dat deze vogels er niet altijd even goed
voorstaan. Zeven van de ruim 50 soorten stadsvogels staan op de
landelijke rode lijst, dit betekent dat deze vogels ernstig bedreigd zijn.
Bijna een kwart van alle stadsvogel soorten vertoont een matige of
sterke afnemende trend tussen 1999 en 2008. Van de vogels van het
stedelijk gebied weten we intussen vrij goed hoe het met de aantallen
gesteld is. Maar over de oorzaken van de voor- en achteruitgang
weten we echter veel minder.

Het ring-MUS project
Vogeltrekstation heeft daarom het
ring-MUS project in het leven
geroepen om demografische
gegevens (zoals de verspreiding, de
reproductie en de sterfte) van
vogels van het stedelijk gebied te
gaan meten. Het ring-MUS project
richt zich op alle vogel soorten die
we in het stedelijk milieu
tegenkomen, en dus niet alleen op
Huismussen of Ringmussen!

Doel van het project
Het project ring-MUS heeft betrekking op alle vogels die voorkomen in het
stedelijk gebied en wil door middel van het vangen en ringen van vogels
een beter beeld krijgen van de demografische gegevens van vogels uit
het stedelijke gebied. Deze gegevens kunnen helpen bij het opsporen van
de oorzaken en het inschatten van risico’s voor vogels.
Methode
Op regelmatige tijden worden in een tuin bij u in de buurt vogels
gevangen voor wetenschappelijk onderzoek door ervaren mensen met
een vergunning, zogenaamde ringers. Hiervoor maken de ringers
gebruik van zogenaamde mistnetten. Alle gevangen vogels worden
voorzien van een speciale metalen ring, met een unieke code.
Daarnaast worden van alle gevangen vogels indien mogelijk de soort,
de leeftijd en het geslacht bepaald. Ook wordt de vogel gewogen en
wordt de vleugel lengte opgemeten.
Kleurringen
Bij de Huismus is gekozen voor een extra ring methode. Het gebruik
van kleurringen, naast de metalen ring. Dit is gedaan omdat een
Huismus, wanneer die eenmaal gevangen is, zich erg moeilijk terug
laat vangen. Door gebruik te maken van kleurringen, worden de
mussen individueel herkenbaar en kunnen ze op een afstand worden
herkend. Vervolgens
is het mogelijk met
behulp van een
verrekijker,
telescoop of fototoestel om de
individuele vogels te
herkennen. Voor
degenen die het leuk
vinden is het volgen
van de gekleurringde
mussen een
boeiende bezigheid.

De Huismus
Huismussen zitten vaak in groepjes bij elkaar. Het vrouwtje is
overwegend bruin gekleurd, heeft een stevige snavel en een lichte
streep boven het oog. Het mannetje is bruin met een duidelijk
chocolade bruin achterhoofd en nek, een grijs voorhoofd en een
zwarte keel.

vrouwtje
mannetje

Hoe kunt u meehelpen?
De ge(kleur)ringde mussen zijn met wat geluk zelfs met het blote oog
te herkennen en iedere waarneming is nuttig. U zult uw ‘eigen’
mussen in de tuin op den duur kunnen herkennen. Maar pas op: dit
kan verslavend zijn! Maar ook als de poes een geringde vogel pakt of
wanneer er een vogel tegen het raam vliegt kunt u het nummer van
de ring doorgeven. Het ringen heeft alleen zin als de ringen ook
worden teruggemeld. Wilt u meehelpen dan is het belangrijk voor de
Huismussen de onderstaande gegevens noteren:
HUISMUS
Datum
Geslacht

14 maart 2011
vrouwtje

Kleurring combinatie
Links
Rechts
Boven
blauw
blauw
Onder
metaal
blauw

In het bovenstaande voorbeeld is de kleurring-combinate van de
Huismus op de de linkerpagina gebruikt. Het is belangrijk om bij het
noteren van de kleurring-combinatie uit te gaan van links of rechts
gezien vanuit de vogel! Daarnaast heeft elke geringde Huismus altijd
een metalen ring om één van zijn poten.

