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Voorwoord
Voor u ligt weer een aflevering van Op Het
Vinkentouw (OHV). De tweede in de nieuwe layout.
Hier en daar zijn door ons en anderen
geconstateerde zaken aangepast en verbeterd.
Mocht u nog opmerkingen hebben om ‘onze’ OHV
nog meer te verbeteren dan houdt de redactie zich
daarvoor aanbevolen.
Graag wil de redactie een beroep op u doen. Zeker
nu in 2010 het GRIEL-programma geheel wordt
ingevoerd en u allen (wellicht binnenkort) toegang
heeft dan zult u met mij constateren dat het
programma heel veel mogelijkheden in zich heeft.
Dat geeft u de gelegenheid om met de door u
verzamelde data – eventueel gekoppeld met die
van andere ringers – te stoeien. Niet om alleen
maar te stoeien, maar ook om eens een publicatie
voor OHV te verzorgen. Eventueel zijn wij bereid u
daarbij te helpen. De meesten van ons willen alleen
maar in het veld actief zijn en hebben een hekel
aan schrijven. Maar waarom willen wij toch (een
lichte) druk uitoefenen en eventueel een claim op
u leggen? Vanwege het feit dat er veel kennis bij
de individuele ringers berust die dan ook
toegankelijk wordt gemaakt voor collegae. Wij
moeten niet het risico lopen dat belangrijke kennis
verloren
gaat.
Kennis
omtrent
soorten,
vangmethoden, lokmiddelen enz. enz.

Het hijsnet bij het Vogeltrekstation is een geweldig
apparaat, maar budgettair niet aantrekkelijk.
Project: Tenslotte een artikel over een project, m.n.
een
knobbelzwanenproject.
Een
prachtig
voorbeeld van hoe je in je directe omgeving vogels
ringt, maar dat je ook, met de gegevens die
daaruit voortvloeien, zelf onderzoek kunt doen en
vragen kunt beantwoorden.

Jan Staal
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Oproepen: Een oproep om binnen de Werkgroep
Ringwerk Eendenkooien Nederland te participeren
en bij een kooiker te helpen om de eenden die
gevangen worden te ringen. Hier ligt weer een
mogelijkheid voor een ringer die wat meer wil. Een
heel aardig artikel over het ringen van
ijsvogelpullen in Duitsland. Iemand die de
mogelijkheid heeft om ijsvogelpullen te ringen,
willen wij zeker adviseren om de mogelijkheid, om
in Duitsland te leren hoe je dat doet, aan te grijpen
en zich daarvoor op te geven.
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Kennisverrijking: Een artikel over schrikrui. Wij
krijgen allemaal wel eens te maken met dit
fenomeen. Wat is het? Door wat wordt het
veroorzaakt? Bij de beoordeling van rui zal men
ook rekening moeten houden met schrikrui in het
verleden van de vogel. Een artikel waarin iets
gezegd wordt over geslacht- en leeftijdsbepaling
van veldleeuweriken; Voorts een artikel over hoe je
met betaalbaar materiaal een hijsnet kunt maken.
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Schrikrui bij Wespendief Pernis apivorus
Gerritjan van Nie
Op
exact
dezelfde
plaats
(Zelhem,
Amersfoortcoördinaten 224-446) vanwaar mij 30
jaar geleden (20 juli 1971) een geblesseerde jonge
Havik Accipiter gentilis werd gebracht, ving ik na
een melding van wandelaars op 11 augustus 2001
een adult mannetje Wespendief in een arm
dennenbos.
Met gespreide vleugels, de linker enigszins
hangend, wist de vogel zich hippend te
verplaatsen, zodat het vangen niet méér
voorstelde dan even achtervolgen en oprapen.
Voor zover klinisch was na te gaan, bestonden er
geen fracturen van vleugels of poten. De
linkervleugel was ‘verlamd’ vanaf het polsgewricht
en ook de functie van de rechtervleugel was niet
normaal. Zijn gewicht was op dat moment 896
gram bij een vleugellengte van 400 mm.
Ondanks zijn slechte conditie (scherpe kam van het
borstbeen) kropte de vogel tot 18 augustus niet
zelf. Hij werd de eerste week gestopt met gekookt
ei, gehakte duivenborst, eendagskuikens en
banaan
(dwangvoedering).
Daarna
at
hij
zelfstandig met de door Rob Bijlsma (1998)
beschreven voorkeur voor zacht voer.
Het verenkleed
In het algemeen maakte het verenpak een gesleten
indruk, waarbij de grijzere ‘nieuwe’ veren duidelijk
gaver waren. De tekening van de spitse kop was
klassiek voor een adulte man: blauw, zwarte
washuid en heldergele ogen. De borst was
gebroken wit tot crême-kleurig met bruinige
vlekken, richting kop dichter bij elkaar liggend dan
richting buik.
De middelste staartpen rechts had een op twee cm
van het uiteinde afgebroken punt. Alle zes rechter
staartpennen waren bruinig, zonder witte zoom.
Links waren staartpen 1 en 3 grijzer met witte
zoom, de andere bruiner, duidelijk meer gesleten
en zonder witte eindband; de buitenste was
ongeveer halverwege afgebroken. De rechter
armpennen 1 tot en met 4 waren grijs, wit
gezoomd en minder gesleten dan de overige.
Ziektegeschiedenis
De eerste weken zat en lag de vogel vaak op de
grond of op het blok waarop het voer aangeboden
werd. Na verstoringen als schoonmaken en het
brengen van voer kon hij soms 10 tot 20 minuten
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verstard in dezelfde houding blijven zitten of
liggen. Hij sliep meestal liggend en hij kon niet
hoger vliegen dan ongeveer een halve meter, later
een hele meter. Op 1 september trof ik hem voor
het eerst aan op een 1.40 m hoge zitstok, liggend!
Het vliegen ging daarna beter en de vogel werd
steeds wilder. Het verschil met de door Hans von
Törne (1940) en Rob Bijlsma et al. (1997)
beschreven opmerkelijke tamheid schrijf ik toe aan
het feit dat zij de Wespendieven als nestjongen
onder hun hoede hadden gekregen, terwijl ‘mijn’
vogel een wildvang in volwassen kleed was.
Op 14 september 2001 bleek hij bij een
vliegexperiment in een kaal weiland toch niet
hoger dan een meter te kunnen vliegen. Bij het
vastpakken voor deze controle verloor hij wat
kleine veertjes en een rechter staartpen. Het aspect
van deze pen verschilde niet van een normaal
geruide veer en de veerfollikel was open en leeg.
Bij bloedafname uit de Vena cutanea ulnaris ten
behoeve van DNA-onderzoek en bloeduitstrijkjes
voor onderzoek op bloedparasieten werd hij zes
uur later, toen hij (slapend?) op het blok lag, in het
donker door een ervaren helper vastgepakt.
Daarbij verloor hij nog eens 5 staartpennen.
De vogel was door het vele liggen bevuild met
ontlasting en resten van eierdooiers. Hij rook
honingachtig, zoals een fret. (Toen de vogel
aanvankelijk niet wilde eten, stimuleerde mijn
vrouw de eetlust door eendagskuikens met honing
in te smeren, vandaar misschien.)
Op 6 oktober werd opnieuw getest of de vogel
kon vliegen: weer verloor hij enkele kleine veertjes
bij het dijbeen van een poot. Onduidelijk was of in
de sinds 14 september lege veerfollikels nieuwe
staartpennen groeiden. De follikelopeningen
zagen er in ieder geval gezond uit. De Wespendief
werd die dag losgelaten bij zonnig weer, enige
thermiek en een matige zuidwestenwind na het
afknippen van een loshangende helft van een
gebroken staartpen. Hij vloog normaal, krachtig en
zonder te zeilen in een rechte lijn op ongeveer 30
meter hoogte in de ‘verkeerde’ richting weg, dus
met de wind mee naar het noordoosten. Hij was
anderhalve km met het oog te volgen. Controle
van het hok leverde nog twee gave staartpennen
op.
De ziektegeschiedenis zou kunnen wijzen op
inwerking van stomp geweld in het gebied van
schedel, halswervelkolom en linker (plus rechter?)
polsgewricht. Vlak bij de vindplaats in het grove
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een maand eerder synchroon zijn gaan groeien na
verlies van de oorspronkelijke pennen.

Andere -mogelijke- gevallen van ‘schrikrui’ van
Wespendieven

7. Op 31 juli 1986 zag Rob Bijlsma een volwassen
vrouwtje Wespendief boven Oostereng (ZWVeluwe) die alle staartpennen miste uitgezonderd
S6 links en rechts. Dit was het vrouwtje van een
nest dat op dat moment twee jongen telde (oudste
24 dagen). De ontbrekende pennen werden niet bij
dit nest aangetroffen. Ze leek geen hinder te
ondervinden van het gat in de staart tijdens het
zweven en zeilen.

dennenbos
aanbouw.

stond

een

onbewoond

huis

1. Theo van Lent zag op 16 augustus 1967 in
Noord-Duitsland een Wespendief overvliegen die
bijna alle staartpennen miste met uitzondering van
de beide buitenste pennen en een aanliggend,
zeer kort pennetje rechts. Het omhoogschroeven
met twee soortgenoten was belemmerd, de vogel
sloeg vaker met de vleugels (Müskens 1997).
2. Dertig jaar later zag Theo van Lent op 6
augustus in Zuidelijk Flevoland een normaal
vliegende Wespendief met slechts 1 of 2
staartpennen rechts (Müskens 1997).
3. Gerard Müskens (1997) beschrijft staartpennen
van twee Wespendieven onder een horst te
Schinveld in de eerste helft van juni 1996: vier
rechter pennen van een andere vogel dan van een
setje van een linker plus drie rechter pennen.
Waarneming in de nestkom was niet mogelijk, op
de rand van het nest was wel een pen te zien.
4. Bernd Meyburg maakte op 22 juli 2001 in
Noord-Duitsland mee dat een - vermoedelijk in de
nabijheid van het nest- per ongeluk gevangen
adulte Wespendief (de bedoeling was een
Schreeuwarend te vangen) binnen enkele minuten
na vangst alle staartveren kwijtraakte. Deze vogel
werd met een satellietzender van 18g uitgerust.
Deze vogel verbleef op 27 augustus nog steeds in
het broedgebied, maar bleek op 6 september
dwars door noordoostelijk Beieren te trekken. Deze
vogel arriveerde op 20 november in Liberië, waar
verdere waarnemingen ontbraken totdat de vogel
op 3/4 april op trek ging richting broedgebied (Dr.
B.-U. Meyburg, in email aan Rob Bijlsma op 6 april
2002).
5. Een met een staartzender uitgerust adult
mannetje verloor de gezenderde pen binnen
enkele dagen na vangst; het ging om een vogel die
op 23 juni 1995 in Sleeswijk-Holstein werd
gevangen. Dit kan echter normale rui zijn geweest.
De vogel werd op 21 juli opnieuw gevangen en
wederom van een zender voorzien; ditmaal met
succes (Ziesemer 1995).
6. Rob Bijlsma fotografeerde op 15 juli 2001 een
adult vrouwtje Wespendief in Berkenheuvel
(Drenthe), waarbij ruim tweederde van de staart c.
5 cm korter was dan de 2-3 rechter staartpennen
van normale lengte. De kortere pennen moeten

8. Op 1 juni 1992 vond Willem van Manen drie
losse staartpennen van een Wespendief onder een
bezet haviksnest op het Westerse Veld bij Rolde
(Drenthe), dat op dat moment drie haviksjongen
telde waarvan er eentje dood onder het nest lag
(vleugellengte 167 mm).
9. Op 16 juli 2001 zag Willem van Manen boven
Boswachterij Hooghalen (Drenthe) een volwassen
mannetje Wespendief dat de helft van de
rechterstaarthelft miste.
10. In juli 2000 verloor het in 1998 geboren
vrouwtje Chocopuur (gesekst met behulp van
DNA; Cor Dijkstra, Rijksuniversiteit Groningen) in
Vogelasiel Someren zes staartpennen. Tijdens het
transport naar Rob Bijlsma in Drenthe verloor de
vogel opnieuw een staartpen, gevolgd door nóg
twee staartpennen tijdens de avondlijke onrust aan
het eind van die transportdag. Die onrust is een
standaardritueel van gevangen Wespendieven in
een hok. De vogel schuifelt onrustig met half
gespreide vleugels over horizontale takken heen
en weer, en duikt telkens ineen als aanzet tot gefnuikt- afvliegen. Vaak wordt dan ook aan het
gaas van de kooi gehangen, indien mogelijk op de
kop aan het dak van de kooi. Deze vogel was al
volgroeid toen zij in 1999 bij het asiel werd
binnengebracht, mogelijk de reden dat ze tijdens
haar verblijf in Someren en Drenthe nerveus en
schrikachtig bleef. Tijdens haar rui van eerste naar
tweede kleed in 1999 had zij ook al geschrikruid,
met simultane uitworp van staartpennen.
Hoe werkt schrikrui?
Het fenomeen van schrikrui is weliswaar
ruimschoots bekend onder vogelhouders, en ook
voor tal van wild levende vogels beschreven
(Dathe 1955), maar van de achterliggende
oorzaken is weinig meer bekend dan dat
plotselinge schrik ertoe kan leiden dat vogels
abrupt veren laten vallen buiten de normale
ruiperiode om. Werpen van veren als gevolg van
genetische afwijkingen, trauma aan de veerfollikels
Op Het Vinkentouw - 5
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of toepassing van medicijnen valt buiten het
begrip
schrikrui
(Heidenreich
1996).
De
afgeworpen veren groeien weer normaal aan
(vastgesteld aan Chocopuur door Rob Bijlsma),
zoals dat ook gebeurt bij duiven indien
beschadigde of intacte veren opzettelijk worden
uitgetrokken (Voitkevich 1966). De experimenten
van Voitkevitch (1966) duiden erop dat de spieren
van de follikel zich bij schrikrui verwijden en de
inhoud (= de veer) als het ware lanceren. In dit
verband is een waarneming van E. Boerman
interessant (mededeling aan G.J. van Nie): hij
constateerde dat het uittrekken van een kapotte
staartpen bij kleine vogels niet lukt zonder
onverantwoorde
trekkracht
en
kans
op
beschadiging van de veerfollikel. Wanneer zo’n
vogel, onder stevige fixatie van de pen, in de holte
van beide handen wordt gehouden tot hij zich
ontspant en zachtjes vrijgelaten wordt, dan blijft
de pen tussen de vingers achter. Is daarmee het
werpen van pennen tijdens schrikrui een
‘psychische’ kwestie, ofwel de invloed van de
hersenen op de zenuwaansturing van de spieren
rond de follikel (via de hypothalamus)?
Volgens Klinz (in Dathe 1955) zouden de in
schrikrui geworpen veren verhoudingsgewijs
sneller dan normaal groeien (ook sneller dan veren
die opzettelijk zijn uitgetrokken) en uiteindelijk
langer worden dan de gemiddelde veer op die
plek. Voitkevich (1966: 253-254) speculeert over de
rol van de schildklier bij schrikrui, vooral op grond
van het feit dat de groei van nieuwe veren gepaard
gaat met een verhoogde activiteit van de
schildklier. In de oudst bekende Nederlandstalige
tekst over valkerij wordt al melding gemaakt van
het voeren van schildklier bij vertraagde rui
(ongeveer anno 1500, in het Midden-Oosten was
dit waarschijnlijk al veel langer gebruikelijk). De
methode wordt nog steeds door valkeniers
toegepast (Braekman 1981). King & Murphy (1984)
vermoeden dat hongermaliën (fault bars) een
milde vorm zijn van de respons op shock die
schrikrui veroorzaakt. Bij deze denktrant gaan ze
ervan uit dat hongermaliën niet worden
veroorzaakt door tekorten aan energie, proteïne,
specifieke aminozuren, vitamines of mineralen.
Normaliter worden voeding-gerelateerde defecten
in
veergroei
veroorzaakt
door
ernstige
ondervoeding, hoewel dat ook weer niet altijd
opgaat (Murphy 1996: 181-183).
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Welke soorten en individuen vertonen schrikrui
Opmerkelijk genoeg was schrikrui tot nu toe van
geen enkele roofvogelsoort bekend. In de door
Dathe (1955) opgestelde lijst van vogelsoorten met
schrikrui figureren emu, hoenderachtigen, duiven,
parkieten en papegaaien, muisvogel, zwarte
specht, en een reeks van zangvogels als piepers,
kwikstaarten, lijsters, grasmusachtigen, mezen,
klevers en vinkachtigen. Anderen voegden daar
nog nachtzwaluw (Rob Bijlsma; 2x vastgesteld
tijdens
nestcontroles
in
1974-2001),
sneeuwhoenders (Höglund 1964) en kardinaal
(Juhn 1957) aan toe. Hoewel deze lijst vast niet
compleet is, valt het ontbreken van roofvogels,
steltlopers en watervogels op (Dathe 1955).

Figuur 1. Wespendief. Copyright Monique Bor

Opmerkelijk is verder dat het erop lijkt dat vogels
die eenmaal schrikrui te zien hebben gegeven, dat
in het vervolg weer doen. Deze observatie van
Klinzmann aan een zwartkop in gevangenschap
(Dathe 1955), wordt bevestigd door waarnemingen
aan de Wespendief Chocopuur, die in twee
opeenvolgende
jaren
aanzienlijke
schrikrui
vertoonde, mogelijk in overeenstemming met haar
nerveuze aard (Rob Bijlsma, 1998.)
Welke veren en veerpartijen worden door
schrikrui ‘getroffen’?
Bij de hier beschreven Wespendieven met schrikrui
bleven de getroffen veerpartijen beperkt tot kleine
veren (dijbeen van volwassen mannetje, buik en
broekveren van Chocopuur) en vooral staart. Dit
komt overeen met wat voor de andere soorten is
beschreven. De getroffen kleine veren bevinden
zich veelal op de rug, buik of borst, wat minder
vaak in de nek- en halsregio (Dathe 1955). Hoewel
Dathe enkele gevallen noemt van zangvogels die
enkele slagpennen verloren tijdens schrikrui, is dat
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een uitzondering die in ieder geval niet voor
Wespendieven is beschreven.
Bij de hierboven genoemde Wespendieven viel op
dat schrikrui nooit werd vastgesteld bij veren in de
bloedspoel, niet bij jonge vogels in veergroei noch
bij ruiende volwassen vogels. Ook dit werd eerder
al door Dathe (1955) beschreven, en kan gezien
worden als een algemeen geldend principe.
Wat is de functie van schrikrui?
Wanneer vogels veren verliezen buiten het
normale ruipatroon om, moet dat een belangrijke
functie
hebben.
Regulatie
van
de
lichaamstemperatuur en het vliegvermogen
worden immers nadelig beïnvloed door een
incompleet verenpak. In dit verband is het
veelzeggend bij welke soorten het voorkomt (en
vooral ook: bij welke niet), en om welke
veerpartijen het gaat (zie hierboven).
In de eerste plaats wijken Wespendieven sterk af
van de andere roofvogelsoorten in ons land
vanwege hun passieve jachtwijze op stationaire
prooi. Eigenlijk zijn het veredelde aaseters. De
andere roofvogelsoorten moeten hun prooi actief
achtervolgen.
Prooien
bovendien
die
geprogrammeerd zijn tot vluchten en ontsnappen;
een perfect verenkleed van de jager is dan een
eerste vereiste (Müskens 1997). Wespendieven
kunnen het zich permitteren veren kwijt te raken
zonder daardoor wezenlijk gehinderd te worden
bij het opsporen en uitgraven van wespennesten.
In de tweede plaats blijkt schrikrui telkens
betrekking te hebben op kleine veren (tast het
vliegvermogen niet aan) en op staartpennen (tast
het vliegvermogen wèl aan, maar aanmerkelijk
minder dan wanneer het om slagpennen zou
gaan).
In de derde plaats zal een vluchtende vogel het
eerst bij zijn staart gepakt worden. Net zoals een
hagedis zijn staart afwerpt, is het loslaten van
staartpennen een adequate manier om tijd te
winnen en te ontsnappen. Wespendieven zijn
nauwelijks in staat zichzelf te verdedigen. De
kracht in klauwen en snavel staat in geen
verhouding tot die van andere roofvogelsoorten
(Bijlsma 1998). Vluchten bij gevaar is dan een voor
de hand liggende optie voor Wespendieven.
In de vierde plaats brengt een Wespendief veel tijd
op de grond door (Bijlsma 1998), rondscharrelend
op zoek naar insecten en amfibieën. Bij het
uitgraven van een wespennest staat de vogel niet
zelden met zijn kop in het gat, daarbij zijn

achterkant ‘prijsgevend’ aan gevaren. In zo’n geval
kan het handig zijn de predator achter te laten met
een bek of klauw vol staartpennen, in plaats van
tevergeefs te worstelen om los te komen.
In de vijfde plaats zijn Wespendieven in staat met
een incompleet of onvolledig uitgegroeid
verenkleed op trek te gaan. Hun ruipatroon is er
weliswaar op gericht zonder rui naar Afrika te
vliegen (de eventuele rui van 1-2 slag- en/of
staartpennen is gecompleteerd voordat de trek
begint), maar waarnemingen aan juvenielen laten
zien dat die onder slechte omstandigheden op trek
kunnen gaan met de buitenste vier grote
slagpennen en alle staartpennen nog in de
bloedspoel
(Rob
Bijlsma,
gebaseerd
op
waarnemingen aan jonge vogels in het slechte
wespenjaar 1997). Tijdens de trek komen deze mogen we aannemen- geleidelijk op lengte en
sterkte. Volwassen vogels trekken bovendien via
Gibraltar of het Midden-Oosten naar Afrika, een
route die voorkomt dat ze grote stukken over
open water moeten vliegen; de jonge vogels
volgen een meer zuidelijke koers en steken vaker
de Middellandse Zee in de volle breedte over
(Schmid 2000). Het iets verkleinde draagvlak bij
verlies van enkele staartpennen door schrikrui is
dan nog steeds een handicap tijdens de
overwegend schroevende en afglijdende manier
van trekken, maar de problemen zouden groter
zijn indien slagpennen zouden zijn uitgeworpen.
De opmerking van Dathe (1955) dat nieuwe veren
op de plaats van geschrikruide pennen mogelijk
sneller aangroeien dan normaal, is in dit opzicht
interessant en zeker van biologische betekenis.
Er blijven over de werking van schrikrui veel vragen
onbeantwoord. Schrik is het sleutelwoord, en hoe
schrikrui anatomisch-histologisch zijn beslag krijgt
blijft onderwerp voor nader onderzoek en
experimenten. Bij de beoordeling van rui aan de
hand van uitgegroeide nieuwe veren moet in ieder
geval rekening worden gehouden met schrikrui in
het verleden.
Dank
Met grote dank aan Rob Bijlsma voor het
bijeensprokkelen van veel literatuur en het schaven
aan de tekst.
Noot redactie
Dit artikel verscheen eerder in de Takkeling (2002),
10, 2, 107-116. De redactie ‘vertaalde’ de
valkenierstermen aas, aasblok, azen, muithuis,
smeltsel en zeeg. De auteur is dierenarts in ruste
en beheert een vogelasiel.
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Gerritjan van Nie
Broekstraat 9, 7223 KK Baak.

Hijsnet zonder vlag of wimpel!
Vogelringers zijn vaak net gewone mensen. Ze
hebben naast hun persoonlijke hebbelijkheden wel
iets opmerkelijk gemeenschappelijks. Ze zijn
namelijk, bijna allemaal, gek op het vangen van
grote aantallen vogels. Vooral van soorten die
anderen niet zo vaak in handen krijgen, of die
maar korte tijd te vangen zijn. Die hebzucht werkt
soms zeer inspirerend en maakt vindingrijk. Zo ook
bij de ringers van van Lennep. Het zat ons al heel
lang dwars dat we nooit Gierzwaluwen te pakken
8 - Op Het Vinkentouw

konden krijgen. Pogingen om met een 6 of 9
meter net, tussen twee stokken gespannen en
bediend
door
twee,
meestal
niet
gesynchroniseerde,
ringers,
laagvliegende
Gierzwaluwen
te
bemachtigen
(de
zgn.
Castricummer flaptechniek) bleven in het
overlegstadium steken en leverden dus niets op.
Het snel ophijsen van mistnetten tussen twee
stokken ook niet, behalve veel ergernis en deels
stukgetrokken netten. Het bleef zoeken naar dé
methode. Er werd gepraat en gepraat, want die
uitdaging bleef.
Net voor Koninginnedag 2009 kreeg Dolf Pull een
brainwave tijdens een bezoek aan Gamma. Daar
stonden, vanwege een vlaggenactie voor de
Koninginnendag, keurige, goed afgewerkte
aluminium vlaggenmasten van 6,15 meter hoogte,
bestaande uit 3 delen van gelijke lengte. Voor 2
stokkensets werd 60,- Euro betaald, en die
belandden snel op de vinkenbaan. Aan de top van
elke mast zit een katrol voor het hijsen van vlag of
wimpel, maar speciaal voor ons dus voor twee
mistnetten! Er werden twee vierbaans mistnetten
van 12 meter lengte gebruikt voor één hijsnet,
waarbij resp. de bovenste en de onderste spanlijn
van beide netten, tijdelijk met dun koord aan
elkaar werden geknoopt. Omdat tijdelijk vanzelf
eeuwig wordt, als je niets meer verandert, bleef dat
zo. Om het gehele netvlak behoorlijk strak te
houden, zonder enorme spanning op scheerlijnen
te zetten, kreeg elke netlus een rubberen ring.
Diezelfde ringen worden ook gebruikt om
tentdoek op spanning te houden. Dat betekent 2 x
20 ringen voor het totale hijsnet a raison van 15
Eurocent per stuk. Het omhoog hijsen met rubber
ringen ging niet, of in elk geval niet lekker vlot.
Daarom werd naar een oplossing gezocht, waarbij
gladder materiaal feilloos om de aluminium palen
kon worden getakeld of neergehaald. Een plastic
trekkoord, gebruikt om elektriciteitsdraden mee
door leidingen te trekken, bleek de oplossing. Van
dat koord werden stukjes geknipt van 10-15 cm
lengte. Een half plastic kroonsteentje werd stevig
aan één uiteinde vastgezet. Daarna werd dat door
de rubberen spanring gehaald, waarna het andere
eind ook in het kroonsteentje werd vastgezet.
Resultaat: een vervangbare, stevige, slijtvaste en
gemakkelijk glijdende en ruime ring om de paal.
Aan de bovenste lus van het net werd een stevig,
maar goed glijdend, koord bevestigd. Elk hijskoord
is minstens twee maal de paallengte lang! Aan de
onderste paal zit een kikker, waaraan het hijskoord
kan worden vastgezet, zodat alles keurig op zijn
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plaats blijft, ook wanneer er veel vogels in het net
hangen.
Twee pvc buizen van 1 meter lengte, doorsnee 50
mm, in de grond graven, en de masten kunnen zo
neergezet. Dit geldt natuurlijk alleen als een vaste
opstelling gebruikt wordt. Na het plaatsen worden
de schoorlijnen aangebracht, die op ongeveer 1½
tot 2 meter hoogte aan de paal geknoopt worden.
Die schoorlijnen moeten wel een behoorlijke
kwaliteit hebben, want met wind staat er heel wat
spanning op net en palen. Bij Gamma kostten die
lijnen ongeveer 60 cent per meter. Ons net werd
geplaatst voor een groepje bomen, waar eerder
wel eens Boerenzwaluwen in een “normaal”
mistnet belandden, omdat ze daar kennelijk
insecten rond de kruinen vangen. Het hijsnet staat
kort tegen de bomen aan en steekt er ongeveer
twee banen bovenuit. Afhankelijk van de
windrichting kan tot windkracht 2-3 goed met dit
hijsnet worden gevangen.
Toen het zaakje stond en gemakkelijk te bedienen
bleek, en sceptici hun verweer op moesten geven,
werd in een opwelling van overmoed door enkele
jeugdige groepleden o.a. Gierzwaluwgeluid, dat ze
maken als ze in groepen vliegen, bij het hijsnet
afgespeeld. Dat gebeurde op een moment dat er
groepen Gierzwaluwen in de buurt werden gezien
en gehoord. Gierzwaluwen bleken zich relatief
gemakkelijk te laten lokken. Na verloop van tijd
werden ze onvoorzichtiger bij het juist over het net
zeilen en belandden in de bovenste twee zakken.
Hing er eenmaal één, dan volgden er meer. Of dat
verband hield met elkaar is nog onduidelijk, maar
wel opmerkelijk. Alle gevangen Gierzwaluwen
waren, zonder uitzondering, adulte dieren. Wat
later in de tijd, toen de Gierzwaluwen allang het
vaderlandse luchtruim hadden verlaten, werd het
geluk beproefd met Huiszwaluwen. Ook dat werkte
duidelijk. Opvallend hierbij was dat we hier
uitsluitend juveniele vogels vingen! Dat kan toeval
zijn. Natuurlijk werden ook tal van andere vogels
bemachtigd. Er is een paar maal geprobeerd of
Boeren- en Oeverzwaluw ook te vangen waren met
de combi hijsnet/geluid, maar daarmee hadden we
nóg geen succes. Het vangen van een kleine dertig
Gierzwaluwen in een paar dagen en ruim dertig
Huizwaluwen in twee (een dag van 28 stuks) is
voor ons een aansporing om in die soorten nog
wat meer vangenergie te gaan steken.
Dat zei ik; Gamma!
C. van Deursen - c.vandeursen@planet.nl

Afscheid van het Vogeltrekstation
Gerrit Speek
Nee, dit wordt geen beschouwelijk en diepzinnig
overzicht van 15 jaar op het Vogeltrekstation. Maar
een afscheid is wel een markant punt, dus even wil
ik een paar dingen zeggen.
Voor 1994 werkte ik al vele jaren op het NIOO in
Heteren. Altijd met vogels in trek-, dispersie- en
populatiedynamische onderzoeken. Altijd was het
ringen daarin een middel en ik heb me tot 1994
nooit gerealiseerd dat vogels vangen voor velen
van jullie een belangrijk deel van je leven is. Het
best is dat te illustreren met een voorbeeld. Tijdens
een van mijn bezoeken aan jullie werden er
roofvogels gevangen met een ball-chatri. Na een
halve dag rondrijden in de auto zei ik heel
voorzichtig “dit is leuk, maar niet echt
milieuvriendelijk”. Het antwoord was duidelijk:
“mond houden en doorrijden, daar zit er eentje”.
Als ik terugkijk op 15 jaar Vogeltrekstation dan is
dat duidelijk met genoegen. Ik vond het werk leuk,
vooral de organisatorische aspecten (het woord
‘regelneef’ heb ik vaak gehoord), ook het wroeten
met cijfers in databases, het contact met de ringers
was (meestal) leuk, en ook nog met (meestal)
prettige collega’s. Minder leuk was de immer
voortdurende druk dat het goedkoper moet, meer
werk doen met minder mensen. Men zegt dat het
erbij hoort, maar ik werd er wel eens moe van. Ik
ben blij (en een beetje jaloers op Henk) dat met de
beslissing van Louise Vet die druk de komende
jaren van de ketel is. Heel mooi dat Henk er in is
geslaagd een pot met geld los te peuteren voor
‘Griel’, goed voor de continuïteit.
Als ik terugkijk op 15 jaar Vogeltrekstation dan zie
ik dat er gelukkig veel zaken goed zijn gegaan en
resultaat hebben gebracht, waarvan ik de
toenemende automatisering en het certificerings
project de twee belangrijkste vind. Het CES project
is waarschijnlijk nog belangrijker, maar dat is voor
mijn komst al gestart. Een aantal items ben ik
minder tevreden over en een paar acties van mij
zijn volledig mislukt, dus daar wil ik liever niet aan
herinnerd worden. Ik ben blij dat jullie niets
gemerkt hebben van een domme actie van mij
waarbij
ik
de
volledige
database
met
terugmeldgegevens om zeep heb gebracht. Een
ijzeren backup regime bracht binnen 24 uur
redding.
Ik heb nog wel een wens, noem het liever een
advies of een raad aan jullie en ook/vooral aan
Op Het Vinkentouw - 9
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Henk van der Jeugd, en als ik wat eerlijker en
harder ben voor mezelf en voor jullie en voor het
VT, dan moet ik het een ‘dringend advies’ noemen:
méér CES sites. Ik vind dat ik daarin mijn werk niet
goed genoeg heb gedaan. En dan bedoel ik niet
alleen het ‘gewone’ CES project, maar vooral
onderdelen als winter- en najaarsvangsten. Nee,
daarvoor hoeven de gebruikelijke vangstmethodes
niet overhoop gehaald te worden. Het enige wat
moet gebeuren is de methodes en de besteedde
tijd zodanig te registreren dat de vangsten
vergelijkbaar worden. Dan hebben jullie en het VT
een extra meetinstrument in handen. Want meten
is weten en beleidsbepalers hebben daar geld voor
over.
Wees voorzichtig want jullie zitten in een glazen
huis, want je mag levende wezens manipuleren,
dat mogen maar erg weinig mensen in Nederland,
en realiseer je dat vangen en ringen voor jullie
misschien een doel is, maar voor het
Vogeltrekstation een middel. En daar ligt dan een
mooie taak voor het VT: meer publicaties waar
ringgegevens van vogels bij worden gebruikt, het
liefst toepasbaar op onze leefomgeving, want daar
zijn beleidsbepalers gevoelig voor.
Dank je wel zeg ik nu tegen iedereen die hier
vandaag aanwezig is, maar voor één persoon maak
ik een uitzondering, die wil ik graag persoonlijk
bedanken. Ik weet dat ze er een hekel aan heeft
om op een podium te staan, dus ga ik nu wel naar
Woutéra toe. Henk staat aan het roer van het
Vogeltrekstation, en Woutéra is het kloppend hart.
Het ga jullie goed. Je zult me denk ik nog wel eens
terugzien, want ik blijf vogels ringen.
Gerrit Speek
Tekst uitgesproken bij zijn afscheid op de 50e
ringersdag, Arnhem, 12 december 2009.

Gezocht: ringers op eendenkooien
Désiré Karelse, Fons Mandigers & Henk van der
Jeugd
Al bijna 100 jaar worden op eendenkooien
gevangen
eenden
geringd.
Ringen
terugmeldgegevens
maken
wetenschappelijk
onderzoek mogelijk waardoor veel kennis vergaard
is omtrent het gedrag, levenswijze en trek van
verschillende eendensoorten. In het licht van
klimaatveranderingen
en
nieuwe
onderzoekstechnieken is het ringwerk aan eenden
opnieuw in de belangstelling gekomen. Er zijn
thans echter nog maar 7 ringende kooikers actief
in Nederland, waardoor de aantallen geringde
eenden teruglopen. De in 2006 opgerichte
Werkgroep Ringwerk Eendenkooien Nederland
(WREN) stelt zich ten doel het ringwerk in
eendenkooien nieuw leven in te blazen met een
betere spreiding over Nederland waarbij jaarlijks ca
1.000 op eendenkooien gevangen eenden geringd
worden. Daarmee is duurzame voortzetting van de
bijna 100 jarige data-onderzoekreeks gewaarborgd
en wetenschappelijk verantwoord onderzoek
mogelijk. Om haar doelen te verwezenlijken is de
WREN op zoek naar ringers die willen helpen door
zelf te gaan ringen in eendenkooien of te helpen
bij de opleiding van kooikers tot zelfstandige
ringers.
Nationaal cultureel erfgoed
Eendenkooien zijn ambachtelijke vanginrichtingen
voor het vangen van in het wild levende eenden.
Het ontstaan ervan stamt van voor de
Middeleeuwen en geldt als een karakteristieke
Nederlandse vinding. Nederland heeft in Europa
altijd een centrale plek in de vogeltrek gehad en in
de Nederlandse wetlands overwinteren veel
watervogels. Het feit dat juist in Nederland de
eendenkooi en het kooibedrijf is ontstaan is dan
ook niet verwonderlijk. Oorspronkelijk werden de
eenden gevangen voor consumptie. De toptijd van
de Nederlandse eendenkooien heeft gelegen in de
18e en 19e eeuw. Schattingen geven aan dat toen
op enig moment in Nederland een 1.000
eendenkooien actief waren.
Eendenkooien
zijn zeldzaam
voorkomende
monumenten
met
cultuurhistorische
en
landschappelijke waarde in ons Hollandse
platteland. Eendenkooien worden beheerd en
onderhouden, omdat zij enkele maatschappelijk
nuttige
functies
vervullen,
waaronder
wetenschappelijk vogelkundig- en gezondheids-
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breiden en te standaardiseren kan een volwaardige
monitoring van de trek, verspreiding en
demografie van eenden worden opgezet.
Daardoor zullen we beter in staat zijn om
belangrijke vragen te beantwoorden over de
invloed van klimaatverandering op de trek en
verspreiding van eenden en de rol die deze vogels
spelen als vectoren van besmettelijke ziekten.
Project WREN: Hoe vliegen de eenden?

Figuur 1. Vangpijp in een eendenkooi

onderzoek.
Voorts
zijn
ze
naast
de
cultuurhistorische en wetenschappelijke betekenis
van groot belang voor de biodiversiteit in de
agrarische landschappen en natuurgebieden. Het
vangen voor de pot is bijzaak geworden en
eendenkooien hebben nu een bredere functie.
Hiervoor is actief en vakkundig beheer door de
kooikers onontbeerlijk.
Huidige betekenis
De
geleidelijke
functieverbreding
van
eendenkooien zal doorzetten. Sinds 1911, al bijna
een eeuw, worden eendensoorten geringd voor
wetenschappelijk onderzoek. Dit is een passende
en relatief nieuwe functie van dit ambachtelijke
vogelvangbedrijf. Terugmeldingen van geringde
eenden leveren kennis over de leefwijze en trek
van eenden en diverse andere soorten
watervogels. Door gerichte maatregelen kunnen
we deze vogelsoorten beter beschermen en in
stand houden. De ringgegevens maken ook het
beantwoorden van nieuwe onderzoeksvragen
mogelijk. Zo benut de Erasmus Universiteit
Rotterdam sinds 1998 de eendenkooi voor
onderzoek naar Aviaire Influenza (Vogelgriep).

Binnen de Werkgroep Ringwerk Eendenkooien
Nederland (WREN) werken Kooikersvereniging,
Eendenkooi
Stichting,
Natuurmonumenten,
Staatsbosbeheer,
diverse
provinciale
Landschappen,
Erasmus
Medisch
Centrum
Rotterdam, Vogeltrekstation en het NIOO-KNAW
samen. Zij stellen zich als doel de functies van
eendenkooien in oorspronkelijke én innoverende
zin te behouden en te versterken. Het
watervogelonderzoek en specifiek het ringen van
eendensoorten
is
daarbij
een
belangrijk
hulpmiddel. De werkgroep richt zich hierop ter
ondersteuning
van
wetenschappelijke,
maatschappelijke en educatieve doeleinden.
Om een betere spreiding over Nederland te
bereiken,
waarbij
jaarlijks
ca
1.000
op
eendenkooien gevangen eenden geringd worden,
is samenwerking tussen kooikers en ringers
onontbeerlijk. Op dit moment zijn nog maar 7
ringende kooikers actief in Nederland. Ringers
kunnen actief meehelpen door te gaan ringen op
een eendenkooi in de buurt, in samenwerking met
de daar actieve kooiker. Ringers kunnen ook een
bijdrage leveren aan de opleiding van kooikers tot
volwaardige ringers en het opzetten van een
certificeringssysteem. Alleen met meer actieve
kooikers kan een betere spreiding en een toename
van de aantallen langdurig worden bereikt. De
betrokkenheid en deskundigheid van ringers is
daarbij ontontbeerlijk. De komende weken zal
duidelijk worden hoeveel kooikers actief mee
zullen gaan werken, en waar de inzet van ringers
nodig is. Indien u interesse heeft om kennis te
maken met deze boeiende manier van vogels
vangen en een actieve bijdrage wilt leveren aan
het onderzoek, meldt u zich dan nu aan:
Désiré Karelse: info@eendenkooi.net.
Fons Mandigers : 06-54295181
www.eendenkooi.net
Désiré Karelse, & Fons Mandigers, WREN

Figuur 2. Kooiker en hond actief bij de vangst

Henk van der Jeugd, Vogeltrekstation

Door het ringwerk in eendenkooien verder uit te
Op Het Vinkentouw - 11
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Is een betere geslachts- en leeftijdsbepaling
van
Veldleeuweriken
(Alauda
arvensis)
mogelijk?

Speek ; Geeft aan dat een vleugellengte langer dan
109 mm een man is en korter dan 104 mm een
vrouw.

Jan Staal

Wij hebben hier dus door gebruik te maken van
deze gegevens een overgangsgebied in het bereik
van 104 tot 108 mm vleugellengte.

Er bereikte mij een bericht vanuit de
vogelkwekerswereld dat de geslachtsbepaling van
veldleeuweriken door kwekers voor een groot
gedeelte geschiedt aan de hand van de grootte
van de vogel, maar voornamelijk of de lengte van
de spoor (nagel van achterteen) tot voorbij het
hielgewricht reikt of niet. Het hielgewricht wordt in
een hoek van negentig graden gebracht, waarna
de achterteen langs de tarsus gevouwen wordt en
als de nagel tot voorbij het hielgewricht reikt, is het
een man en zo niet dan is het een vrouw (Figuur
1).

Om vast te kunnen stellen of het bepalen van de
spoorlengte ten opzichte van het hielgewricht
uitkomst zou kunnen bieden, heb ik de afgelopen
jaren 440 (n=440) veldleeuweriken gemeten en
bekeken. Van dit aantal waren, gebaseerd op de
vleugellengte – langer dan 109 mm – 283 vogels
(64%) mannelijke (M) vogels. Eveneens waren van
dit aantal, gebaseerd op de vleugellengte – korter
dan 104 mm – 21 vogels (5%) vrouwelijke (V)
vogels. 136 vogels (31%) waren exemplaren die op
basis van de vleugellengte deel uitmaakten van het
overgangsgebied van 104 – 109 mm (O).
40

spoor voorbij hiel

35
30
25
20

Figuur 1. Het bepalen van de spoorlengte

Nu is mij na een mededeling van Kees Roselaar
bekend dat zeer waarschijnlijk ook de
bodemsamenstelling, van waar een veldleeuwerik
heeft vertoeft , van belang is, omdat dit van
invloed is op de slijtage van een achterteennagel.
Toch vond ik het belangrijk genoeg er aandacht
voor te hebben. Wij gebruiken voor de
sexebepaling het meten van de vleugellengte.
Daarbij bestaat er een overgangsgebied, waarbij
aan de hand van de vleugellengte niet bepaald kan
worden of het een mannelijke of vrouwelijke vogel
is.
Om het overgangsgebied te kunnen bepalen heb
ik de literatuur er eens op nageslagen. Door wat
verschil en onduidelijkheid, heb ik voor het gemak
uiteindelijk maar de gegevens gebruikt van de
twee meest door de ringers gebruikte boekwerken.
In eerste instantie gaat het er immers om vast te
stellen of de methode van de vogelkwekers klopt
en, zo ja, als hulpmiddel voor de sexebepaling
gebruikt kan worden. De twee boekwerken zijn:
Svensson; Deze geeft aan dat vleugellengte vanaf
105 mm man kan zijn en tot 108 mm een vrouw.
12 - Op Het Vinkentouw
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Figuur 2. Frequentieverdeling van vleugellengtes bij
veldleeuweriken met een spoor voorbij de hiel, tot aan de
hiel of korter dan de hiel. Blauwe balken zijn –op basis
van de vleugellengte- vrouw, rode balken man. Het grijze
gebied geeft de overlapzone tussen mannelijke en
vrouwelijke vogels weer.
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Van de M vogels hadden 219 stuks (77%) een
spoorlengte tot voorbij het hielgewricht. 31 vogels
(11%) gelijk aan het hielgewricht en 33 vogels
(12%) korter dan het hielgewricht.
Van de V vogels hadden 10 exemplaren (48%) een
spoorlengte tot voorbij het hielgewricht. 3 vogels
(14%) gelijk aan het hielgewricht en 8 vogels (38%)
korter dan het hielgewricht.

van veldleeuweriken en hen verzocht of ik de
gekweekte jonge vogels mocht volgen. De
gekweekte 1kj vogels hadden inderdaad tongspots
en in de loop van het seizoen vervagende
tongspots.

Van de O vogels hadden 59 stuks (43%) een
spoorlengte tot voorbij het hielgewricht. 19 vogels
(14%) gelijk aan het hielgewricht en 58 vogels
(43%) korter dan het hielgewricht.
77% van de mannelijke vogels en 38% van de
vrouwelijke vogels voldoen aan de stelling van de
kwekers. 24% van de vogels (n=440) met een
spoor voorbij de hiel wordt door hen ten onrechte
als man gekwalificeerd, terwijl maar liefst 92% van
de vogels met een spoor korter dan de hiel ten
onrechte als vrouw wordt gekwalificeerd. Van het
aanbod van Kees Roselaar (mailwisseling indertijd),
om in het ZMA museumexemplaren te bekijken is
geen
gebruik
gemaakt
omdat
bij
museumexemplaren de tenen niet langs de tarsus
gelegd kunnen worden.
Conclusie
De percentages bij de M en V vogels zijn van dien
aard, dat de spoorlengte niet gebruikt kan worden
voor het vaststellen van het geslacht van een
Veldleeuwerik.
Leeftijdsbepaling door middel van
constateren van tongspots in de herfst

het

Een zestal jaren geleden had ik contact met ringers
van de Veldleeuwerikengroep uit Frankrijk
(nachtvangsten). Zij beoordelen, op aangeven van
de Franse ringcentrale, alle vogels met tongspots
als 1kj. Aangezien het mij voor kwam dat er in
Nederland hierover niets bekend was, heb ik naar
aanleiding
hiervan
enkele
honderden
veldleeuweriken bekeken en gemerkt dat ze
prominent aanwezige tongspots kunnen hebben
en tevens in alle stadia van vervaging. Jonge
vogels van vroeg in het jaar (veldleeuweriken
kunnen al heel vroeg broeden) zullen waarschijnlijk
in de loop van het jaar vervagende spots hebben.
Zelfs enkele vogels in het voorjaar hadden vage
tongspots. Maar dan zijn ze allemaal ouder dan
1kj. Vogels in de herfst met tongspots (hoe vaag
ook) heb ik als 1kj bestempeld en hadden ze geen
spots als ouder dan 1kj.
Tevens heb ik contact gezocht met twee kwekers

Figuur 3. Een op 14- 12- 2009(!) gefotografeerde vogel is
waarschijnlijk een laat jong en heeft daarom nog
prominent aanwezige tongspots.
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Knobbelzwanen ringen in de stad
Henk Koffijberg en Ton Eggenhuizen
Stadsvogelonderzoek is lange tijd een stiefkindje
geweest. Enkele vogelwerkgroepen voerden
stadsdekkende inventarisaties uit en lokaal werden
parkjes uitgekamd. Ringonderzoek beperkte zich
voornamelijk tot broedgevallen (bijvoorbeeld
Blauwe Reiger, Ransuil en Sperwer) en wat
tuinvangwerk. Van grotere omvang is het ringwerk
aan Kok- en Stormmeeuwen in de stad (o.a. Frank
Majoor). Toen wij het plan opvatten om
Knobbelzwanen in de stad te gaan ringen, was de
verbazing bij veel mederingers dan ook van het
gezicht af te lezen. Dat had niet alleen te maken
met het ringen in de stad (veel pottenkijkers en
dus risico op ‘gedoe’) maar zeker ook met het
ringen van stadse Knobbelzwanen: “Je gaat toch
geen parkbeesten ringen?”. Wij zagen echter door
dit ringwerk mogelijkheden om figuurlijk én
letterlijk zeer dicht op een onderzoeksobject te
kunnen zitten. De vogels zijn immers goed
zichtbaar en tam en het onderzoeksgebied is goed
ontsloten. In principe kunnen we de paren jaarrond
volgen. Bovendien vertonen de broedparen
redelijk ongestoord gedrag omdat er geen
nestpredatoren (waaronder boeren) aanwezig zijn.

bescherming van landbouwgewassen. Dergelijke
maatregelen zijn bijvoorbeeld in Noord-Holland in
het Faunabeheerplan opgenomen. Echter, voor het
voorspellen van het effect van dergelijke
maatregelen is het van belang om zicht te hebben
op de uitwisseling tussen stadse zwanen en
polderzwanen. Het Faunabeheerplan maakt
namelijk geen onderscheid tussen de stad en het
buitengebied en het lijkt niet waarschijnlijk dat
maatregelen in het stedelijk gebied genomen
worden.
Het vangen van stadse zwanen is betrekkelijk
eenvoudig. De vogels worden met brood nabij of
zelfs op de wal gelokt en met de hand of met een
zwanenhaak gevangen. Vervolgens worden de
poten boven de staart samen gebonden en
onrustige vogels krijgen om het lijf en vleugels een
band. Op deze manier zijn de vogels makkelijk te
ringen, te meten en te wegen. Jaarlijks ringen we
ruim 98% van alle pullen van de ca. 35 Almeerse
paren. Ten behoeve van het vogelgrieponderzoek
van de Erasmus Universiteit worden uitstrijkjes
gemaakt van keel en cloaca. Omdat de ringen in
de stad goed zijn af te lezen en om
kostentechnische redenen, hebben we afgezien
van het aanbrengen van kleurringen en
halsbanden.

Doel en methode

Resultaten

Ons onderzoek is gericht op het ontrafelen van de
broedbiologie
en
overleving
van
stadse
knobbelzwanen. De stad heeft voordelen (veel
voedsel, hogere wintertemperatuur, menselijke
betrokkenheid bij het wel en wee), maar ook
nadelen (veel obstakels als bruggen, vervelende
jeugd, honden). In Groningen loopt al vele jaren
een langlopende studie naar Knobbelzwanen
(Knobbelzwaanwerkgroep, Avifauna Groningen).
Door een goede samenwerking tussen de
Groningse en Flevolandse zwanenonderzoekers
ontstaat de uitgelezen mogelijkheid om verschillen
tussen polder- en stadszwanen in beeld te
brengen. Daarnaast willen we meer zicht krijgen op
de relaties tussen de populatie in de stad en het
buitengebied. Deze tweede vraag heeft een relatie
met populatiebeperkende maatregelen ter

Sinds 2003 zijn nu ruim 800 Knobbelzwanen in
Almere geringd. Daarvan zijn 54 vogels buiten
Almere gemeld (figuur 1). Verder zijn 4 vogels
elders geringd en in Almere door ons
teruggevonden (tabel 1). Uit de kaart met
terugmeldingen blijkt dat veel vogels in stedelijk
gebied worden teruggemeld (37 x). Dit laat zich
voor een groot deel verklaren door het
waarnemereffect. Zo zijn de Amsterdamse
aflezingen vrijwel allemaal verricht door Willem
van der Waal. Naast de interstedelijke
uitwisselingen zijn er ook diverse terugmeldingen
buiten het stedelijk milieu bekend geworden, met
name uit Waterland en de Vechtvallei (4x
geschoten, 1x verkeer, 6x afgelezen, 1x predatie, 1
x verward in net, 4 dood zonder opgave oorzaak).

Tabel 1. Gegevens van drie elders geringde vogels die in Almere zijn teruggevonden
nummer

Ringplaats

Ringdatum

Geringd als

Eerste tmd Almere

Status

800P800P

Lettelberterpetten, Gn

10-08-1998

pull polderzwaan

31-05-2004

Solitair, later gepaard

9507328

Arkemheen, Gld

29-07-2003

broedvogel

15-09-2004

Gepaard met 9507329

9507329

Arkemheen, Gld

29-07-2003

broedvogel

03-07-2004

Gepaard met 9507328
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Verder verwachten wij dat een groot aandeel van
onze vogels op of rond de randmeren de
vleugelrui doorbrengen. Dit wordt bevestigd door
aflezingen van ringen rond het IJmeer en het
Gooimeer. Sinds 2008 brengt een klein aantal
vogels ook de ruiperiode door in en om Almere.

onvolwassenheid treedt een intense vermenging
op tussen stadvogels en vogels van het
buitengebied. Hoewel plaatstrouw van volwassen
broedvogels de regel lijkt, zijn zelfs daar
opmerkelijke uitzonderingen op.
Soap
Het gemak waarmee de vogels individueel gevolgd
worden geeft ons ook in detail inzicht in het
familieleven. Het romantische beeld dat veel
mensen hebben van paartrouw en liefdevolle
jongenverzorging verdient nu ook nuancering.
Echtscheidingen, promiscuïteit in de puberjaren,
molesteren van eigen jongen en kidnapping; het is
geen schering en inslag maar het gebeurt
daarentegen te vaak om het te negeren. Zonder
ringwerk zou dat grotendeels onopgemerkt
blijven. We hopen de komende jaren hier nog
meer zicht op te krijgen zodat deze fenomenen
ook cijfermatig kunnen worden onderbouwd.
Zwanen en mensen

Figuur 1. Terugmeldingen buiten de gemeente Almere
van in Almere geringde zwanen.

Uit tabel 1 blijkt dat er uitwisseling plaats vindt
tussen broedpopulaties, zowel door dispersie van
jongen als door het verplaatsen van broedparen
tussen opvolgende jaren. De meest opmerkelijke
verplaatsing betrof het succesvolle paartje uit
Arkemheen dat met jongen daar door Frank
Majoor werd geringd. In 2004 dook dit paartje op
op het Almeerse Stadslandgoed de Kemphaan en
broedde daar succesvol. In 2005 hebben ze
waarschijnlijk ook in de buurt een broedpoging
ondernomen. De man vloog zich vervolgens op 10
juni 2005 dood tegen een bouwkeet. In 2006, 2007
en 2008 werd de vrouwelijke partner weer terug in
Arkemheen gezien. Naast de Arkemheen-AlmereArkemheen verplaatsing kunnen we ook het paar
noemen dat in 2005 in een tochtsloot buiten
Almere broedde, en in het volgende jaar verkaste
naar een tuin in Almere en daar een succesvol
broedsel had. Opmerkelijk was ook dat in 2005 de
vogels erg schuw waren en in 2006 het brood bijna
uit de hand aten.
Deze gegevens beschouwend kunnen we het
beeld van super-sedentaire parkknobbelzwanen
naar het rijk der fabelen verwijzen. In de jaren van

De zwaan heeft sinds mensenheugenis een
speciale plek in ons leven. Er zijn uit meerdere
culturen oeroude legendes bekend waarin zwanen
een belangrijke rol spelen (Lemaire, 2007). Het is
dan ook niet verwonderlijk dat ook nu nog
speciale relaties ontstaan tussen stadbewoners en
de zwanen. Bij de zwaan zal deze ‘liefde’ vooral
door de maag gaan, voor veel mensen is die relatie
dieper. Wat bijvoorbeeld te denken van de
bewoonster die heel graag de ring van ‘haar
overleden zwanenman’ wilde krijgen? Of de vrouw
die de as van ‘haar zwaan’ in een urn op de
schoorsteen heeft staan?
De meerderheid van de broedparen in de stad
heeft een kring van bewoners om zich heen die het
wel en wee van ‘hun’ zwanen volgen en direct aan
de telefoon hangen als er iets mis is. Deze innige
relatie betekent dus dat vogels in nood kunnen
rekenen op bijstand. Zo zijn inmiddels vele
tientallen zieke of gewonde zwanen door ons of de
dierenambulance gevangen en bij het dierenasiel
Naarden binnengebracht. De aandacht en zorg die
stadse zwanen krijgen in tegenstelling tot hun
polder-soortgenoten, zou wel eens een belangrijke
parameter voor de overleving van de stadsvogels
kunnen zijn. En zolang deze stadse zwanen veel
jongen produceren, is de stedelijke populatie een
belangrijke
bron
voor
het
buitengebied.
Waarschijnlijk zijn de populatiebeperkende
maatregelen zoals die voor de landbouw worden
toegepast
dan
te
vergelijken
met
het
spreekwoordelijke dweilen met de kraan open!
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Jonge zwanen die in september en oktober gaan
rondvliegen en hun vliegbrevet nog niet hebben
komen terecht op daken van scholen, rotondes,
binnentuinen, dakterrassen, balkons etc. Verder
krijgen we jaarlijks zo’n 20-40 zwanen gemeld met
vishaken of visdraad. De ringen bieden bij het
loslaten goede diensten, omdat de vogels precies
losgelaten kunnen worden op de plek waar zij
vandaan kwamen. Op deze wijze hebben we ook
partners kunnen herenigen na een tijdelijke
gedwongen scheiding. En zelfs wij blijken dan ook
menselijk. Blijf maar eens onbewogen als je dan bij
de hereniging het begroetingsritueel ziet!
Stad en ommeland, aanpak bij landbouwschade
Ebbinge et al. (1998) hebben de effecten op de
aantalsontwikkeling van verschillende beheersscenario’s geschetst. Daarbij is vooral geleund op
de gegevens van de Zwanenwerkgroep van
Avifauna Groningen, voor het grootste deel ging
het daarbij om ‘polderzwanen’. Het lijkt gezien de
verschillen in doodsoorzaken en voedselsamenstelling waarschijnlijk dat er verschillen zijn
in zowel jongenproductie als overleving binnen de
verschillende leeftijdsklassen tussen de polder en
de stad. We hopen daarvoor in de toekomst een
goed beeld te krijgen van deze populatieparameters van onze stadse zwanen in vergelijking
met poldervogels. Met die gegevens kan een
nauwkeuriger beeld verkregen worden van
populatieontwikkelingen.
Dankwoord
Zonder de betrokkenheid van de Almeerse
bevolking zouden we niet zo veel gegevens boven
tafel krijgen. Daarenboven voegt het een heel
bijzonder sociaal aspect aan ons veldwerk toe. Ook
alle melders van vogelringen zijn van grote waarde
voor ons onderzoek. Daarbij willen we vooral
Willem van de Waal noemen die in GrootAmsterdam vele meldingen heeft verzorgd. Frank
Majoor gaf informatie over de Arkemheen vogels.
Jan Beekman (ZWG-Avifauna Groningen) voorzag
een eerdere versie van dit artikel van waardevol
commentaar. Dank daarvoor!
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Langjarig ijsvogelonderzoek in Duitsland
Jelle Harder
In Duitsland was de IJsvogel in 2009 soort van het
jaar. Voor mij was dat aanleiding in maart de
lezingendag in Duitsland over IJsvogels te
bezoeken. Daarna kwam er een vervolg: in juli
mochten wij mee bij het controleren van
IJsvogelnesten en ringen van jonge IJsvogels in
Duitsland. Een unieke ervaring.
Onderzoek M. Bunzel-Drüke en O. Zimball
Op de lezingendag hielden verschillende sprekers
een verhaal. Maar klapper van de dag vond ik de
bijdrage van Dr. Margret Bunzel- Drüke en Olaf
Zimball. Beide wetenschappers zijn verbonden aan
een biologisch station. In hun vrije tijd doen zij al
meer dan 33 jaar (!) onderzoek in Sauerland aan
IJsvogels. Het onderzoeksgebied is circa 1700 km²
groot.
Margret en Olaf volgen de IJsvogels in hun gebied
al vanaf 1976. Zij richten zich op de ontwikkeling
van
de
ijsvogelstand,
noteren
allerlei
broedbiologische gegevens, ringen de oude en de
jonge vogels, bekijken de habitat van de IJsvogels
en analyseren de resultaten. Jaarlijks proberen ze
zoveel mogelijk beken en riviertjes na te lopen op
mogelijke broedplaatsen. Daarna komen ze bij die
plaatsen nog enkele malen terug om de leeftijd
van de jongen vast te stellen en zodoende op het
juiste moment terug te zijn om ze te ringen.

Figuur 1. Dr. Margret Bunzel- Drüke en Olaf Zimball
ringen een IJsvogel en noteren de gegevens.

Tot 2009 hebben Margret en Olaf de jongen van
1310 broedsels geringd. Het aantal eieren van die
broedsels was bijna altijd 6 of 7 (enkele keren 8
eieren, weinig voorkomend 1, 2 of 3 eieren).
Geringde IJsvogels die werden teruggemeld zijn
vooral gemeld uit westelijke en zuidwestelijke
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richting. Verre trekkers betreoffen de meldingen
uit Mallorca (1400 km) en Malaga (1900 km).
Op excursie naar Duitsland
Na afloop van de lezing van Margret en Olaf heb ik
met hen gesproken en enkele gegevens vanuit de
situatie Gooi en Vechtstreek overhandigd. Dat
leverde direct een uitnodiging naar elkaar op maar
eens op bezoek te komen. Op 12 juli was hun
planning enkele nesten te bekijken of de jongen
groot genoeg zijn om te ringen. Op 11 juli 2009
zijn wij, mijn vrouw Anja, onze vriend Jan van
Duinen en ondergetekende, daarom naar
Duitsland gegaan. De volgende dag om 08.30 uur
werden wij bij ons hotel opgehaald en met z’n
vijven reden we naar de eerste ijsvogellocatie.
Daarna zouden er nog vijf andere volgen.
Steile oevers
Die broedplaatsen bevinden zich voornamelijk aan
de oever van een riviertje of beekje. Met onze
waadbroek aan waadden we door het water dat
soms ondiep en dan weer verraderlijk diep kon
zijn. De sterke stroming en soms gladde of stenige
ondergrond maakten het spannend. Door de
sterke stroming in de winter en het voorjaar zijn de
oevers diep uitgesleten en soms wel 4 meter hoog.

wordt overgegaan. De reden is simpel, ik wil
niemand op verkeerde gedachten brengen met als
gevolg dat de jonge IJsvogels een vroegtijdige
dood sterven. (Wel was het voor ons zichtbaar dat
Olaf steeds met grote routine en voortvarendheid
alle handelingen uitvoerde om de jonge IJsvogels
uit het nest te halen en terug te zetten).
Bij een nestplaats gekomen werd de nestgang
eerst geïnspecteerd op de inhoud. Ja, de jongen
waren groot genoeg. Om precies te zijn 21 dagen
oud, het beste moment om te ringen. Op de 26e
dag zullen de vogels uitvliegen zo leert de praktijk.
Eerder in het seizoen waren de jongen ook
bekeken en de leeftijd bepaald. Dan is het een
eenvoudig rekensommetje om te weten wanneer
er geringd moet worden. Het is daarna bijzonder
interessant om te zien wat er bij het ringen
gebeurt. De jongen zitten bij elkaar in een linnen
zakje, ze zijn heel rustig en maken geen enkel
geluid. Allereerst wordt de ring omgedaan. Dat is
een handeling die iedere ringer als eerste doet
wetende dat een vogel ook kan ontsnappen.

Figuur 3. Tellen van het aantal staartveren.

Figuur 2. Nest jonge IJsvogels

Jonge IJsvogels ringen
Eindelijk gebeurde dan waar we zo naar hadden
uitgekeken, het ringen van de jonge IJsvogels. Ik
was vooral erg benieuwd hoe zij de jonge vogels
die nog in de nestkamer zitten zouden ringen. Van
te voren hadden we bedacht hoe het zou kunnen
gebeuren. Het ging echter heel anders, maar hier
trap ik even op de rem. Het zal jullie natuurlijk
teleurstellen maar ik ga in dit verhaal nu niet stap
voor stap uit de doeken doen hoe de IJsvogels uit
de nestgang gehaald worden, welke hulpmiddelen
daarbij gebruikt worden en welke maatregelen er
nog meer te doen zijn voordat tot het ringen

Vervolgens wordt het aantal staartpennen geteld.
Dat zijn er in de meeste gevallen 12, maar wij
zagen ook een jong met 13 pennen. Zelfs 15
staartpennen is wel eens gezien. De volgende
handeling is het meten van de snavellengte. Deze
schommelde bij de eerste 6 jongen die wij zagen
tussen de 18,5 en 20,1 mm. Weet dat een
volwassen vogel een snavellengte heeft van 40
mm. Bij jonge IJsvogels valt de korte snavel dan
snel op, zeker de eerste tijd. Ondertussen heeft
Olaf ook gezien hoeveel kastanjebruin er op de
borst van de vogel te zien is. Dat wordt genoteerd
als licht, donker, erg donker. Ook de kleur op de
vogelkopjes wordt goed bekeken.
Man of vrouw?
In figuur 4 is het zaak te letten op de intensiteit
van de blauwe kleur en de grootte van de stippen
op de kop. Bij de een zie je meer en feller blauw.
Op Het Vinkentouw - 17
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Dat is een mannetje. De andere vogel is meer
groenachtig van kleur op de kop. Dat kan een
vrouwtje of een mannetje zijn. Dat is dus niet
eenduidig (wel jammer, was een stuk handiger). Als
je de vogels naast elkaar ziet is het vaak direct te
zien, zeker met ervaring.

dan door de nestgang naar de nestkamer, soms
hebben ze een klein duwtje nodig. Dit alles
gebeurt zonder dat je de vogels ook maar een keer
hoort roepen.

Figuur 6. Terugplaatsen in de nestgang waarna de
jongen zelf naar de nestkamer lopen.

Resultaten
Figuur 4. Letten op de intensiteit en grootte van de
blauwe stippen op de kop.

Gewicht
Daarna is het de bedoeling de IJsvogel te wegen.
Hieraan kun je zien of een vogel voldoende op
gewicht is, in goede conditie is. Uitkomst bij de 6
vogels 48,5 tot 52,5 gram. Interessant is dat
volwassen IJsvogels ongeveer 40 gram wegen.
Deze jongen zijn dus zwaarder en voordat ze
uitvliegen nog zwaarder. Tot 70 gram was het
record. Dit extra gewicht helpt hen om sterk
genoeg de nestkom te gaan verlaten. De ouders
komen namelijk kort voor het uitvliegen de
nestgang niet meer in en gaan in de buurt zitten
roepen.

Figuur 5. Olaf weegt een jonge IJsvogel

De jongen teren eerst wat in op hun overgewicht,
krijgen toch honger en komen de nestgang uit.
Buiten het nest worden ze dan nog enkele dagen
gevoerd, daarna moeten ze zelf voorzien in hun
levensonderhoud.
Na al deze handelingen worden de jongen één
voor één weer in de nestgang teruggezet. Ze lopen
18 - Op Het Vinkentouw

De beide onderzoekers doen al dit werk in hun
vrije tijd. Veel verzamelde informatie moet nog
worden verwerkt, een deskundige heeft een begin
gemaakt met de statistische bewerking ervan.
Analyses van de gegevens van Margret en Olaf
zullen veel helder maken maar ook weer boeiende
vragen oproepen. Dat geldt ook voor de vele
bloedmonsters van IJsvogels die verzameld zijn.
Het geld ontbreekt hen nog om hieraan onderzoek
te laten doen.
De Nederlandse situatie
Navraag bij Gerrit Speek leerde mij dat voor zover
bekend in Nederland geen jonge IJsvogels uit de
nestkamer worden gehaald om geringd te worden.
Een goede techniek daarvoor is hier niet bekend.
Mijn voorstel aan het VT is daarom te onderzoeken
of Nederlandse ringers geïnteresseerd zijn dit te
leren. Op verzoek van Henk van der Jeugd heb ik
daarom weer contact opgenomen met Margret en
Olaf. Zij zijn zondermeer bereid Nederlandse
ringers te ontvangen en gedurende een weekend
in mei/juni of juli de vaardigheden van het ringen
van jonge IJsvogels te leren. Per keer kunnen
maximaal 6 personen mee.
Hebt u belangstelling? Stuur dan een bericht aan
Henk van der Jeugd. In het voorjaar worden dan
verdere afspraken gemaakt.
Jelle Harder, Coördinator IJsvogelwerkgroep Gooi en
Vechtstreek
Foto’s: Anja Schuitema en Jelle Harder
Dit artikel is ingekort. Het complete verhaal met
kleurenfoto’s is te lezen in IJsvogelnieuws no.20 en
vindt u op www.vwggooi.nl Kijk hier in de
linkerkolom.
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Terugmeldingen 2010-1

Grote Zilverreiger, Casmerodius albus, Gdansk CN02845

Henk van der Jeugd

Op 13 september 2008 las Arjen Poelmans de gele
kleurring af die deze vogel naast zijn metalen ring
droeg in de Oude Waal bij De Bijland. Ruim een
maand later op, 19 oktober, werd de vogel
opnieuw gezien door Berend Voslamber in de
Erlecomse Waard. De vogel werd als nestjong
(gewicht 1350 gram, 2 jongen in nest) geringd
door Chris Kascmarek in een kolonie in het
Jeriorsko Reservoir bij het gehucht Brodnia (51.47
N/18.40 E) midden in Polen op 8 juni 2008. De
afstand tussen de ringplek en de Oude Waal is
ruim 850 km en deze vogel was dus al flink
reislustig na het verlaten van zijn nest.

De hier vermelde terugmeldingen zijn vrijwel altijd
ingezonden door de betreffende ringer of melder,
en soms geselecteerd uit onze databank. Een
fotokopie (of uw attendering via e-mail) van uw
memorabele melding is altijd van harte welkom.
Terugmeldingen van vogels met Nederlandse
ringen en/of vogels gevonden in Nederland die
om de één of andere reden bijzonder zijn. S.v.p.
niet een vijf jaar oude Zilvermeeuw. Uw hulp voor
deze rubriek wordt erg op prijs gesteld, omdat wij
niet de gelegenheid hebben alle terugmeldingen
stuk voor stuk te bezien.
Lepelaar, Platalea leucorodia, Arnhem 8046457

Geringd en gekleurringd op 13 mei 2004 als
nestjong bij Onderdijk (Medemblik). Tussen 5
augustus en 10 september 2004 werd de vogel
regelmatig in de Kooiwaard bij Piaam gezien; op
29 september werd hij in de baai van Santoña in
noord Spanje gezien. Enige tijd is niets meer van
deze vogel vernomen, maar tussen 28 april en 5
mei 2006 zat hij bijna dagelijks in de monding van
de Seine (west Frankrijk). Dat jaar werd hij op 27
mei en 29 augustus in Polder Breebaart gezien. In
2007 zat hij op 8 mei in het Hoeksmeer en op 16
mei in de Kropswolder Buitenpolder. Eind mei
2007 bleek deze Lepelaar op het Zuiderduin te
broeden, een klein eilandje ten zuiden van
Rottumeroog waar sedert enige jaren ook
Lepelaars broeden. Tussen 16 juni en 21
september werd de vogel zeer vaak in de
Kropswolder
Buitenpolder
en
de
Westerbroekstermadepolder gezien. Op 14 maart
2008 zat er een groep van 14 Lepelaars in de
Bergboezem bij Lettelbert en daaronder bevond
zich dit exemplaar. Deze vogel is een voorbeeld
van een in de provincie Groningen broedende
Lepelaar die in Noord-Holland is geboren.
Ontvangen via Klaas van Dijk.
Ooievaar, Ciconia ciconia, Arnhem 5714

Volgens een oude volkswijsheid slaat de bliksem
niet in waar een Ooievaar zijn nest bouwt. Deze
bescherming viel de Ooievaar die werd geringd op
9 juni 2002 nabij Spanga in Friesland in elk geval
niet ten deel. Na het ringen werd de vogel niet
meer gemeld. Ruim vier jaar later, op 21 augustus
2006 werd de vogel getroffen door de bliksem en
vervolgens dood opgeraapt nabij Zwolle.

In april 2009 werden er 2 vogels met een
kleurringcombinatie (lime/donkerblauw/wit en
lime/rood/wit) waargenomen in de Ooypolder
door Berend Voslamber en Harvey van Diek. Beide
vogels werden in mei en juni geringd in een
kolonie bij Lac de Grand-Lieu in Frankrijk.
Ontvangen via Jan Schoppers.
Blauwe Kiekendief, Circus cyaneus, Helsinki C-291.645

Norbert Kwint vond op de Posbank bij Rheden op
6 juni 2009 een kleine roofvogel met deze ring om.
Getuige de staat van ontbinding moest de vogel al
meerdere maanden daarvoor dood zijn gegaan.
Norbert dacht van doen te hebben met een
sperwer en stuurde de gegevens op via de mail
naar de ringcentrale in Helsinki. Op dezelfde dag
(12 juni) kreeg hij al een reactie. Het betrof geen
sperwer maar een blauwe kiekendief. De vogel was
op 22 juli 2005 als nestjong gering in het noorden
van Finland in de buurt van de plaats Kittilä
(67.49N, 24,76E). De afstand tussen de ring en
vindplaats (eenvoudig te doen op Google Earth via
het meetlatje) is ruim 2030 km. Er vanuit gaande
dat de vogel in de winter voordat Norbert hem
vond de geest gaf (bv. in of rond de vorstperiode),
dan is de vogel ongeveer 3½ jaar oud geworden.
Wanneer we de Avifauna van Nederland 2 er op
naslaan dan wordt hierin melding gemaakt van
terugmeldingen uit Zweden (3), Noorwegen (1) en
Finland (2) en deze terugmelding past geheel in
dat straatje.
Havik, Accipiter gentilis, Arnhem 7067758

Op 6 juni 1994 werd deze vogel geringd als
vrouwelijk nestjong nabij Kampen door wijlen Jan
Nap. De vogel werd op 15 oktober 2008 dood
gevonden nabij Dronten, slechts enkele kilometers
van de ringplaats. Deze Havik werd maar liefst 14
jaar, vier maanden en elf dagen oud, en is daarmee
een oudje in de database van het Vogeltrekstation.
Op Het Vinkentouw - 19
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Twee zaken vallen verder op aan de melding. De
vogel was geschoten, dus een duidelijk geval van
illegale roofvogelvervolging. En per abuis waren
coördinaten in Frankrijk opgegeven hetgeen
aanvankelijk voor enige verwarring zorgde. Dit is
vaker gebeurd, en is te wijten aan het google
kaartje in de oude invoermodule op de
Vogeltrekstation website dat standaard op
Frankrijk opende. Sommige gebruikers wisten niet
wat ze hier mee aanmoesten en klikten maar
ergens op de kaart, meestal in het district “Yonne”
in midden Frankrijk.
Buizerd, Buteo buteo, Arnhem 6079883

Geringd als nestjong op 12 juni 1995 in de
nabijheid van Zeewolde door Cees Breek. Op 12
februari 2010, ruim 14½ jaar later, werd de vogel
met de ball chatri teruggevangen door Ton
Eggenhuizen langs de Trekweg net buiten Lelystad.
De vogel werd gedetermineerd als man, leeftijd
onbekend; na derde kalenderjaar. De afstand tot
de ringplaats bedroeg 10 kilometer. Deze Buizerd
heeft zich kennelijk niet ver van zijn geboorteplaats
gevestigd en is al die tijd ontsnapt aan de
vangacties van VWG ‘De Grauwe Gans’. De leeftijd
is zeer respectabel voor een Buizerd, en
terugvangsten van ‘eigen’ nestjongen op de ball
chatri komen maar zeer sporadisch voor, aldus Ton
Eggenhuizen.
Slechtvalk, Falco peregrinus, Arnhem 6100410

Geringd als nestjonge vrouw in een nest met drie
jongen op 5 mei 2000 te Moerdijk door Peter van
Geneijgen. Naast de metalen VT ring kreeg de
vogel ook kleurringen. Bijna drie jaar later werd het
karkas van een onbekende roofvogel gevonden
met de ringen eraan in de buurt van de plaats
Barnsley in het midden van Engeland. Vooralsnog
de enige terugmelding uit Engeland van een in
Nederland geboren Slechtvalk volgens de
database van het Vogeltrekstation.
Bokje, Lymnocryptus minimus, Arnhem H 248.626

Geringd op 4 november 2005 als vrouw na 1e kj.
door R. Dillerop in de Baggerputten bij Slochteren.
Op 30 januari 2008 dood teruggemeld uit
Evesham, Worcestershire in Engeland (52.05 N;
01.59 W), afstand 605 km, verstreken tijd 817
dagen. De vogel was vers dood en als
doodsoorzaak werd opgegeven dat hij door een
roofvogel was gepakt. Dit geval is pas de vijfde
terugmelding in Groot-Brittannië van een in
Nederland geringd Bokje. Ontvangen via Klaas van
Dijk.
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Stormmeeuw, Larus canus, Matsalu U.268519

Geringd en gekleurringd als nestjong in de
Kakrarahu broedkolonie in het Matsalu Nationaal
Park in Estland. Op 9 juni 2005 werd hij in dezelfde
kolonie als broedvogel op het nest gevangen,
gedetermineerd als man, en voorzien van de witte
kleurring. Op 28 december 2005 zag H. van
Huffelen de vogel bij de Mispelflat in de stad
Groningen (afstand 1212 km). Op 29 december,
één dag later, zag D. Hiemstra hem op het ijs van
de Kardingerplas en daarna zag hij hem op 16
januari 2006 bij de Oostersluis. Later in die winter
is deze Stormmeeuw uit Groningen vertrokken,
want F. Majoor zag hem op 3 maart 2006 in
Hilversum. Daarna broedde hij in 2006 (nest 248),
2007 (nest 221) en 2008 (nest 103) in de kolonie in
Karkrarahu, maar waarnemingen uit Nederland
ontbreken tot nu toe. Ontvangen via Klaas van
Dijk.
Visdief, Sterna hirundo, Capetown 4H 22916

Geringd door M. Boorman op 19 oktober 2003 bij
de zoutpannen ten noorden van Swakopmund in
Namibië. Op 29 augustus 2008 zag T. Hiemstra in
de haven van Lauwersoog een geringde Visdief
met een Afrikaanse ring en ook van deze vogel
kon hij de metalen ring met de telescoop aflezen.
De vogel bleef een tijd in Lauwersoog hangen:
tussen 3 en 12 september zagen H. van Huffelen
en D. en T. Hiemstra hem hier op 5 verschillende
dagen. In totaal maar liefst vijf verschillende
Visdieven uit Namibië die één of meer dagen in
Lauwersoog zijn gezien (van een zesde vogel met
een Capetown ring is alleen een deel van het
ringnummer afgelezen). In juli en augustus zitten
vaak tientallen Visdieven in de haven van
Lauwersoog. Vaak rusten ze op een reling en
kunnen ze vanuit de auto tot zeer dichtbij
benaderd worden. Er zijn hier ook geringde
Visdieven gezien die in Spanje, België,
Denemarken, Zweden en Noorwegen waren
geringd. Ontvangen via Klaas van Dijk.
Zwarte Stern, Chlidonias Niger, Arnhem H 228.997

Geringd door J. van der Winden op 8 september
2006 als na 2e kj. op het eiland De Kreupel in het
IJsselmeer voor de kust van Enkhuizen. Op dit
eiland slapen tijdens de zomermaanden duizenden
Zwarte Sterns. Op 5 augustus 2008 zat een
geringde Zwarte Stern in de haven van
Lauwersoog en lukte het D. Hiemstra de complete
inscriptie van de metalen ring met de telescoop af
te lezen. Op de Waddenzee worden in augustus
regelmatig naar west vliegende Zwarte Sterns
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gezien. De aflezing bevestigt het vermoeden dat ze
inderdaad naar het IJsselmeer vliegen. Ontvangen
via Klaas van Dijk.
Bladkoning, Phylloscopus inornatus, Arnhem Y 38812

Geringd op 6 oktober 2009 op het ringstation
Overdinkel, in Twente, als eerstejaars vogel. Op
zich al een heel aardige vangst zover in het
binnenland, maar deze kreeg nog een erg leuk
vervolg bovendien. Kennelijk heeft de vogel zijn
koers vanuit Siberië naar het zuidwesten ook na de
vangst hardnekkig voortgezet. Slechts zes dagen
later werd de bladkoning namelijk opnieuw
gevangen op het Franse eiland Ouessant, Finistere.
Dit meest westelijke punt van Frankrijk is een
dwaalgasten-hotspot enigszins vergelijkbaar met
de nabij gelegen Engelse Scilly eilanden. De
afgelegde afstand bedroeg 1071 kilometer. Als de
Bladkoning ook na deze vangst zijn koers heeft
voortgezet zal hij vermoedelijk uiteindelijk
verdronken zijn in de Atlantische Oceaan, een lot
dat waarschijnlijk veel Bladkoningen die in het
najaar naar West Europa trekken ten deel valt.
Huismus, Passer domesticus, Arnhem V 217092

Geringd op 25 juni 2007 als 1 kj vrouw in Leek (Gr)
door R. Oosterhuis. Na het ringen is ze bijna
dagelijks afgelezen op de vangplek waar ze kwam
foerageren. Vanaf maart 2008 werd ze ook
regelmatig waargenomen in haar territorium in
een dakgoot op zo’n 50 meter van de voer/vangplek. De laatste keer dat ze werd
waargenomen in haar territorium was op 25 mei
2008. Op 26 mei 2008 werd ze dood
teruggevonden op 1,3 kilometer afstand. Ze had
zich dood gevlogen tegen een raam. Een
opmerkelijk verre verplaatsing voor een Huismus
zo midden in het broedseizoen. Het idee was bij
deze mus dat ze de straat niet uit kwam. De reden
dat ze haar territorium verlaten heeft is onbekend.
Bron en tekst: René Oosterhuis.
Sijs, Carduelis spinus, Arnhem AN 76192

Geringd in de Wieringermeer op 27 oktober 2007
als man volgroeid door B. Winters. Op 28 maart
2009 werd de vogel als man na 2e kj gevangen en
los gelaten door een ringer te Vlcnoc, Tsjechië.
Sijzen zijn onregelmatige zwervers. We kunnen in
Nederland vogels verwachten uit Scandinavië,
Rusland
en
Midden-Europa.
De
overwinteringsgebieden liggen in Nederland,
België, Frankrijk, Spanje, Portugal en Italië. Een
enkeling steekt de Middellandse Zee over.
Henk van der Jeugd - Vogeltrekstation

Mededelingen van het VT
Henk van der Jeugd
Verlenging ringvergunning 2010
Velen hebben gelukkig het aanvraagformulier voor
de verlenging van uw ringvergunning op onze
website gevonden, ingevuld en teruggestuurd.
Mensen waarvan wij geen emailadres hebben,
hebben
bovendien
het
aanvraagformulier
thuisgestuurd gekregen. Eind februari tenslotte is
een herinneringsemail gestuurd naar alle ringers
waarvan
we
tot
dan
toe
nog
geen
aanvraagformulier hadden ontvangen. Desondanks
hebben we van 17 personen nog steeds geen
reactie ontvangen. Stelt u wel prijs op een nieuwe
vergunning, laat ons dit dan zo spoedig mogelijk
weten. Het formulier is als pdf te vinden op
www.vogeltrekstation.nl/downloads/verlenging_20102011.pdf. Printen, invullen en opsturen! Ook

wanneer u niet langer prijs stelt
ringvergunning horen we dat graag.

op

uw

Als u voor verlenging in aanmerking wenst te
komen dient u te voldoen aan de volgende drie
criteria:
1. U heeft uw ringgegevens over 2009 ingestuurd.
Vanwege de gefaseerde ingebruikname van
GRIEL hebben wij er begrip voor als een deel van
uw gegevens over 2009 deze keer later
binnenkomen.
2. Uw beschikt over een geldige certificeringsstatus
(kijk
voor
de
exacte
definitie
op
http://www.vogeltrekstation.nl/certificering_nieuw.htm

3. U bent in 2009 niet veroordeeld door justitie
voor een overtreding van de bepalingen en
voorwaarden van uw ringvergunning of
assistenten verklaring
U heeft nog tot 1 juli 2010 de tijd om verlenging
van uw ringvergunning aan te vragen!
Wenst u een uitbreiding op uw vergunning, of
vervalt een bepaald punt, stuurt u dan met het
aanvraagformulier een brief mee waarin u dat
meedeeld, indien nodig voorzien van een
motivatie en/of projectplan.
Ingebruikname GRIEL
GRIEL is op 8 januari 2010 in gebruik genomen.
Griel is te vinden op www.griel.nl. Niet iedereen
heeft al toegang tot GRIEL, de ingebruikname
geschiedt namelijk gefaseerd om te voorkomen
dat het Vogeltrekstation ondersneeuwt onder de
vele vragen die het nieuwe programma nu
Op Het Vinkentouw - 21
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eenmaal oproept bij de gebruikers. Op dit moment
hebben zo’n 130 mensen toegang tot het systeem.
Heeft u nog geen toegang, dan krijgt u binnenkort
bericht van ons met uw inloggegevens. Kunt u
zolang echt niet wachten laat het ons dan weten. U
krijgt dan tevens een handleiding van ons. Deze
handleiding
wordt
momenteel
verder
geactualiseerd
en
is
te
vinden
op
http://www.vogeltrekstation.nl/griel.htm.
Met
enige regelmaat zal daar een verbeterde versie van
de handleiding te vinden zijn.
Tot nu toe zijn twee GRIEL workshops gegeven die
gezamenlijk
georganiseerd
zijn
door
Vogeltrekstation
en
lokale
ringers.
Deze
bijeenkomsten, in Drachten (Fr) en Neede (Gld)
werden door zowel de deelnemers als de
organisatoren als zeer succesvol ervaren. Op beide
workshops waren bijna dertig mensen aanwezig
die vervolgens met GRIEL aan de slag konden. Wilt
u een dergelijke workshop bij u in de buurt
organiseren, en heeft u daarvoor een goede
lokatie op het oog, neem dan contact op met
Vogeltrekstation.
Op
de
lokatie
dient
internettoegang te zijn. Eén vast aansluitpunt is
voldoende, voor een draadloze router wordt
gezorgd.
Binnen GRIEL zijn alle ring- en terugmeldgegevens
ingedeeld in programma’s en projecten. Wanneer
u toegang heeft gekregen tot GRIEL zult u merken
dat een deel van uw gegevens misschien niet
onder het juiste project is geschaard. Het kan ook
voorkomen dat u een project mist, of een deel van
uw gegevens niet ziet. Geen nood: we kunnen de
indeling van uw projecten gemakkelijk wijzigen, en
er ook voor zorgen dat de juiste gegevens onder
de juiste projecten staan. We hebben daarvoor wel
informatie van u nodig. Klopt er iets niet aan uw
project indeling, neem dan contact op met
Vogeltrekstation zodat we het recht kunnen zetten.
GRIEL biedt ruime mogelijkheden om uw ring- en
terugmeldgegevens in te voeren, te bekijken en te
beheren. Voor het eerst heeft u toegang tot al uw
gegevens! Dat betekent ook dat u voor het eerst
geconfronteerd kan worden met foute of
ontbrekende gegevens. U kunt deze zelf in GRIEL
corrigeren of aanvullen. De invoering van GRIEL
heeft ook een aantal grotere en kleinere
problemen met het systeem aan het licht gebracht
die momenteel worden verholpen. Bij het ter perse
gaan van deze OHV testen we een nieuwe, sterk
verbeterde versie die binnenkort online zal gaan.
Daarnaast zijn we ons bewust van het feit dat er
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een aantal zaken anders of beter zouden kunnen
die echter niet op fouten berusten maar
uitbreiding van het systeem vereisen. We stellen
een prioriteitenlijst samen van die zaken die we in
2010 willen gaan aanpakken. Het beheer van een
eigen lijst met locaties, iets wat veel gebruikers als
een echt gemis hebben aangeduid, staat hoog op
deze lijst.
Met de ingebruikname van GRIEL is ook een
GRIEL-forum in het leven geroepen. Het forum is
uitsluitend bedoeld om vragen over of problemen
met GRIEL te melden. Andere gebruikers,
waaronder het VT personeel, kunnen reageren op
uw berichten, zo kunnen we samen leren GRIEL te
gebruiken. Bent u nog geen lid? Stuur een mail
naar: peterfvanzwol@gmail.com om u aan te
melden.
GRIEL werkt momenteel het beste met Internet
Explorer versie 8. Het sterk verouderde en
internationaal verguisde Internet Explorer 6 werkt
slecht samen met GRIEL. Heeft u nog IE 6 op uw
computer staan vervang dit dan door IE 8! Twee
andere populaire broowsers, Firefox en Google
Chrome geven nog wat problemen maar met het
online komen van de nieuwe versie van GRIEL zal
dit verholpen zijn en kunt u deze browsers
gebruiken. Als deze OHV op uw deurmat ploft is
die versie zeer waarschijnlijk al operationeel en
kunt u GRIEL met deze browsers gebruiken.
Ringersdag 2010
De 51e Ringersdag vindt plaats op zaterdag 11
december 2010. De lokatie is op dit moment nog
niet bekend. Zodra het bekend is zal het
programma
te
vinden
zijn
op
www.vogeltrekstation.nl/ringersdag_programma.htm

Website van het Vogeltrekstation
Het zal u niet ontgaan zijn dat de website van het
Vogeltrekstation momenteel een metamorfose
ondergaat. De oude pagina’s worden geleidelijk
vervangen door nieuwe, en de lay-out en de
inhoud zijn ingrijpend gewijzigd. Binnenkort
verandert de website opnieuw, wanneer er een
content-management systeem wordt geïnstalleerd,
formulieren worden toegevoegd, en de lay-out zal
opnieuw ingrijpend veranderen.
Het kan voorkomen dat bepaalde informatie
tijdelijk wat moeilijker vindbaar is. Dan biedt de
mogelijkheid tot zoeken binnen de website van het
Vogeltrekstation m.b.v. Google uitkomst. Meestal
vindt u dan snel de link naar de door u gezochte
pagina. Mocht u een pagina van de oude website
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ècht niet meer kunnen bereiken laat het ons dan
direct weten!
Broedbiologische gegevens, van belang voor
RAS en het Pullen-project.
Het ringen van pulli is zeer belangrijk, want van
deze vogels weet je het broedgebied en de exacte
leeftijd. Dat is de reden om, d.m.v. het pullenproject, het ringen van deze vogels ‘nieuw leven in
te blazen’. Zo exact mogelijke broedbiologische
gegevens zijn dus van groot belang zodat het
ringen zo zorgvuldig en nauwkeurig mogelijk kan
geschieden. Ook bij het RAS project zijn dergelijke
gegevens natuurlijk van groot belang omdat de
ringer actief is in de broedperiode.
Speek sr. heeft de twee Europese standaadwerken
(Cramp en Glutz von Blotzheim) doorgeploegd en
van
de
broedbiologische
gegevens
een
samenvatting gemaakt. U vindt deze op:
www.vogeltrekstation.nl/ras_periodes.htm
Heeft u ervaringen –positief dan wel negatief- met
het ringen van pullen van een bepaalde soort?
Meld het ons! Informatie over soorten waarbij het
ringen van pullen geen enkel probleem is, of over
soorten waar dat juist wel tot problemen leidde, en
hoe deze voorkomen kunnen worden, is bijzonder
waardevol.
Mail
uw
ervaringen
naar
info@vogeltrekstation.nl. Wij zullen ze op de
website beschikbaar maken voor uw collegaringers.

vogel(ring)gebied. Wanneer de website geheel
vernieuwd is zullen deze nieuwsitems altijd op de
frontpage verschijnen. Heeft u iets waarvan u
denkt dat het in deze rubriek thuis hoort? Laat het
ons weten! Het liefst inclusief een foto.
CES van start op 13 april 2010
Op 13 april 2010 gaat de eerste CES periode van
start. Vanaf 2010 zijn er minder biometrische
metingen verplicht binnen het CES. We zijn van
mening dat het beter is een kleine set eenvoudig
te meten maten te noteren dan een grote
hoeveelheid zaken waarvan een deel alleen maar
veel ruis zal opleveren. Verplicht blijven:
vleugellengte, gewicht, weegtijd, lichaamsrui, (drie
klassen), handpenrui (totale ruiscore). Deze velden
zijn ook in GRIEL tijdens het invoeren van CES
gegevens altijd zichtbaar in uw invoerscherm, en
kunt u niet uitzetten. Daarnaast dient u in GRIEL de
biometrievelden overig 1 en overig 2 te gebruiken
voor respectievelijk de CES-periode (1 t/m 12) en
het netnummer. Cloaca, broedvlek en vet worden
optioneel. Verplicht betekent trouwens niet dat de
metingen koste wat het kost moeten worden
verricht; bij veel vogels of slecht weer beperkt u
zich tot vleugellengte en gewicht.

Illustraties gezocht
Om Op Het Vinkentouw op te luisteren is het
Vogeltrekstation altijd op zoek naar nieuwe
illustraties. Dat kunnen tekeningen of foto’s zijn
van vogels, of andere onderwerpen die gerelateerd
zijn aan vogels, vangen of ringen. Foto’s worden
(voorlopig) in zwart-wit afgedrukt en dienen
daarom enig contrast te bezitten. Vogeltrekstation
beslist zelf of en wanneer opgestuurd materiaal
geplaatst wordt.
Belangrijke informatie op de website
Op de website van het Vogeltrekstation worden
alle wetenswaardigheden aan/van/over de ringers
en
het
Vogeltrekstation
(mededelingen,
voorschriften,
wijzigingen,
certificeringsprogramma, agenda, etc. etc) vermeld in de
rubriek ‘nieuws voor ringers’. Er zijn regelmatig
nieuwe nieuwsberichten tevinden. We raden aan
deze regelmatig te raadplegen!
Daarnaast is er ook een algemene nieuwsrubriek
met
leuk
of
belangrijk
nieuws
op
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Certificering, een voortgaand proces
Binnen het certificeringssysteem moet elke ringer minimaal één maal per drie jaar een bijeenkomst bijwonen. De agenda
(www. vogeltrekstation.nl/agenda.htm) van dergelijke bijeenkomsten wordt u elk jaar toegestuurd (uiterlijk 1 februari) en
staat
op
onze
website,
evenals
de
volledige
tekst
van
het
certificeringssysteem
(www.
vogeltrekstation.nl/certificering_nieuw.htm). Op de pagina www.vogeltrekstation.nl/certificering_gevolgd.htm kunt u met
behulp van uw ringersnummer nazien wanneer u voor het laatst een bijeenkomst hebt bijgewoond. Op alle
ringvergunningen die zijn afgegeven ná 15 april 2009 wordt bovendien de datum vermeld waarop uw certificeringsstatus
afloopt. Zorg dat u tijdig een nieuwe bijeenkomst heeft gevolgd! Als u op 1 maart in de voorgaande drie jaren geen
bijeenkomst succesvol hebt bijgewoond (of een dienstverband met een beroeps-onderzoeks-instelling is niet
aantoonbaar), dan wordt uw ringvergunning niet verlengd.
(Te) weinig geringd?
Beginnend in 2006 gaan we elk jaar uiterlijk op 1 maart het afgelopen jaar evalueren: als het aantal geringde vogels van
een ringer (vrijwel) nihil is dan vraagt het Vogeltrekstation u dat toe te lichten. Als er dan voor ons geen beeld zichtbaar
wordt waarin verbetering gaat optreden dan wordt (dat deel van) de ringvergunning op 1 maart van dat jaar niet verlengd.
(Op Het Vinkentouw nr.104, blz.5)
CES gegevens op tijd insturen
Het CES-project levert belangrijke informatie op over reproductie en overleving van Nederlandse broedvogels. Om een
vlotte verwerking en snelle rapportage mogelijk te maken verzoeken we u dringend uw ring- en terugmeldgegevens van
het CES-project, inclusief de ingevulde overzichtslijst, uiterlijk op 01 oktober van het zelfde jaar aan het VT te melden,
zodat kort daarna met de controle van de gehele gegevenset kan worden begonnen. Over te laat ingestuurde gegevens
kan geen vergoeding voor de gebuikte ringen worden betaald. CES is ons belangrijkste monitoring project en die
gegevens moeten op tijd binnen zijn, anders verliest het project zijn actualiteit, en daarmee zijn waarde.
Jaarlijks verlengen van uw ringvergunning.
Elke ringvergunning heeft een geldigheidsduur van één jaar (1 maart - 1 maart). In januari wordt alle houders van een
geldige ringvergunning een formulier toegestuurd om uw handtekening op te zetten en terug te sturen: ‘ja, ik wil volgend
jaar weer een ringvergunning’. Een aantal mensen vergeet dat te doen, of heeft geen formulier ontvangen en merkt ook
niet dat zij dan in februari geen nieuwe vergunning toegestuurd krijgen. Hebben wij, om wat voor reden dan ook, uw brief
met handtekening voor een nieuwe vergunning niet ontvangen dan kan dat tot 1 juli worden rechtgezet. Na 1 juli bent u
automatisch uw ringvergunning kwijt. U kunt opnieuw een aanvraag indienen, die wordt dan beoordeeld volgens de dan
geldende normen. Het is uw verantwoordelijkheid om een geldige ringvergunning in uw bezit te krijgen.
Bestellen van ringen
Normaal gesproken worden uw bestellingen zo spoedig mogelijk, doorgaans binnen één of twee dagen, afgehandeld en
verstuurd. Het kan echter voorkomen dat door grote drukte, bijvoorbeeld tijdens voor- en najaar, of tijdens de
zomervakantie, de verwerking van bestellingen trager verloopt. We verzoeken u dringend daarmee rekening te houden
voor uw ringactiviteiten en uw bestellingen tijdig te plaatsen. We kunnen niet garanderen dat ‘last-minute’ bestellingen
van ringen tijdens het veldseizoen op tijd kunnen worden afgehandeld.
Klachten over verzoeken opsturen van ringgegevens
Regelmatig krijgen we klachten van de ringers over het feit dat we veel verzoeken om ringgegevens opsturen. Begrijpelijk,
maar er is een logische verklaring. U krijgt zo’n verzoek van ons als er een terugmelding door ons ontvangen is van een
ring die aan u verstrekt is en uw ringgegevens zijn er nog niet. We stellen het dan op prijs als u die ringgegevens z.s.m. aan
ons door geeft, dan krijgt u ook z.s.m. de terugmelding opgestuurd.
Maar het gebeurt ook regelmatig dat iemand een terugmelding doorgeeft waarbij er een fout in het ringnummer is
geslopen. Als de ringgegevens wel aanwezig zijn krijgt de ringer een verkeerde terugmelding (bv. geringd als Tuinfluiter,
teruggemeld als Boerenzwaluw); als die ringgegevens niet aanwezig zijn, dan krijgt de eigenaar van de ringstreng ten
ontechte een verzoek om die ringgegevens op te sturen, terwijl de desbetreffende ring nog niet is gebruikt. Deze navragen
worden veroorzaakt door lees- tik- of schrijffouten van de melder en worden automatisch gegenereerd. Vogeltrekstation
kan hier niets aan doen, maar ontvangt natuurlijk wel graag bericht van u dat de ring nog niet is gebruikt. We weten dan
dat de melding onjuist is en kunnen deze verwijderen.
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