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Voorwoord
Net voor het ter perse gaan van dit nummer schrijf
ik nog gauw het voorwoord. Buiten is het stralend
mooi weer, maar koud. De temperatuur is voor het
eerst dit jaar ruim onder het vriespunt gezakt, en
op sommige plaatsen viel al wat sneeuw. Hier in
Heteren is het echter nog groen. Krijgen we weer
een koude winter? Te vroeg om te zeggen
natuurlijk, maar zo’n vroege vorstperiode brengt
ongetwijfeld weer leuke en interessante zaken met
zich mee. Alsof ze het aanvoelden zijn dit najaar de
noordelijke
soorten
al
bijzonder
goed
vertegenwoordigd:
Pestvogels,
Noordse
Goudvinken en zelfs Witkopstaartmezen zijn de
afgelopen weken gezien en gevangen. Het
voorkomen van die laatste soort is zelfs volstrekt
uniek: nooit eerder werden, voor zover bekend,
dergelijke
aantallen
Witkopstaartmezen
in
Nederland vastgesteld. Allemaal ingrediënten voor
een spannende winter!

Twente naar het westelijkste puntje van Frankrijk
vloog. In dat artikel wordt uitgebreid ingegaan op
het hoe en waarom van het optreden van
dergelijke oostelijke dwaalgasten. Net als in het
vorige nummer sluiten we weer af met de rubriek
‘geciteerd uit ringersnet’, waarin deze keer
aandacht voor de discussie rondom de laatste
vangrondes binnen het CES project die in de
nazomer de gemoederen bezig hield.
Er is deze keer maar weinig ruimte voor leuke
terugmeldingen, maar we staan wel even stil bij
een leuke ringvangst van een soort die helaas
stilletjes uit de Nederlandse weidevogelgebieden
aan het verdwijnen is...
Bij deze Op Het Vinkentouw treft u tevens het
aanvraagformulier voor verlenging van uw
ringvergunning aan. Twijfel niet, vul het formulier
in en doe het gelijk weer op de post, dan bent u
op 1 maart 2011 verzekerd van een nieuwe
vergunning.

Hopelijk net zo spannend is deze aflevering van
Op Het Vinkentouw. We beginnen deze keer met
een trip naar het noordoosten van Turkije, naar het
Aras ringingstation. Daarna een verhaal uit de
oude doos over de verre reizen van Kieviten, dat
goed past bij het aanstaande jubileumjaar 2011,
waarin we vieren dat het 100 jaar geleden is dat de
eerste officiele Nederlandse vogelring werd
omgelegd. Lees meer over het jubileumjaar achter
in dit nummer.

Veel leesplezier, en hopelijk tot op de 51e
ringersdag,

12 februari 2011

Landelijke dag STONE

Stilstand is achteruitgang, en vernieuwing is altijd
nodig. Daarom een oproep om te gaan werken aan
een soort die nog amper in Nederland werd
geringd, maar wel enorm is toegenomen: de
Halsbandparkiet. Aansluitend een oproep om
kritisch te kijken naar ringmaten, en de pootdikte
van een aantal soorten te gaan meten. We zijn heel
benieuwd wat daar uit gaat komen.

28 februari 2011

laatste dag aanvraag verlenging!

Henk van der Jeugd

Agenda
27 november 2010 Landelijke dag SOVON / VBN / VOFF
51e Ringersdag

11 december 2010

12 maart 2011 (datum onder voorbehoud)
12 april 2011

CES / RAS dag

begin CES seizoen
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Aras vogelonderzoek, Oost-Turkije
Luc Knijnsberg en Arnold Wijker
In het voorjaar van 2009 zijn wij 2 weken op bezoek
geweest bij onze collega's van het Aras Bird
Research and Education Center (ABREC). Elk jaar
vragen zij (buitenlandse) ringers en assistent-ringers
om mee te helpen hun ringstation te bemannen. Dit
lukt ze goed, want in de periode dat wij er zaten
waren we met 5 ringers: een Turkse ringer, Sedat
Inak, de Engelse ringer Richard Taylor, de Keniaanse
ringer James Kuria Ndungu en wij als
vertegenwoordigers uit Nederland. Dit was iets te
veel van het goede gezien de aantallen, maar dat
mocht de pret toch niet drukken.
Na een reis via Istanbul landden we in een
besneeuwd Kars (Oost Turkije). We werden goed
ontvangen en vanaf dat moment heeft de Turkse
organisatie, Kars-Igdir Biodiversity Project onder
leiding van Dr. Cagan Sekercioglu, alles voor ons
geregeld en betaald. Diezelfde middag nog reden
we per auto naar het dorp Yukarı Çıyrıklı, Tuzluca, in
de provincie Iğdır. Dit boerendorpje ligt aan de Aras
rivier, vlak bij de Armeense grens (Coördinaten: 40°
7'9.57"N, 43°34'51.52"E). En natuurlijk zoals
enthousiaste ringers betaamt, niet eerst naar het
slaapverblijf in het dorp, maar direct naar het
ringstation! Daar werden in de schemer nog enkele
vangsten
binnengedragen,
waaronder
een
Dwergooruil. Avondeten en slapen vonden in het
dorp plaats. Er werd voor ons gekookt, dus het was
slechts een kwestie van een stevige wandeling (door
kikker en paddenland). Wij sliepen aan de rand van
het dorp, in een klein gebouwtje met een kamertje in
stapelbedden. Ondanks dat daar beddengoed is,
raden wij toch aan een slaapzak mee te nemen. Dat
goed is n.l. niet altijd schoon.

Figuur 1. Het ringonderkomen van het ARAS ringstation
bestaat uit niet meer dan een oude caravan. Foto auteurs.

De mistnetten waren in een voor slibopvang
aangelegd deel langs de rivier opgesteld. De
vegetatie bestond vooral uit riet met daartussen
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opgeschoten wilgjes. Laarzen waren dan ook zeker
nodig en door het slib was het soms moeilijk lopen.
Er waren ook goede plaatsen op wat drogere delen,
zoals de aangrenzende boomgaard. Helaas heeft het
station te maken met de koeien uit het dorp die al
menig mistnet vernield hadden. De Turken zagen er
daarom van af om daar nog mistnetten te plaatsen.
Twee grote grofmazige netten stonden op palen van
10 meter hoog, speciaal voor eventueel voorbij
glijdende roofvogels. De mistnetten stonden dag en
nacht open. Door de eerste ronde bij het eerste licht
te lopen en tot de invallende duisternis in de avond
op de vangplek te blijven was dit zeker verantwoord.
De meetmethoden volgt de handleiding van het
SEEN-project (SouthEast European bird migration
Network) van prof. Busse uit Polen. Het belangrijkste
verschil met wat we op de vinkenbaan van Castricum
doen is dat er standaard de vleugelformule van P2
t/m P8 ten opzichte van de top wordt gemeten. Dit
lijkt in eerste instantie arbeidsintensief, maar we
kregen dat al vrij snel behoorlijk onder de knie.
Sedat was er helemaal snel in (nog geen 10
seconden bij 1 vogel!). Het enige lastige was de wijze
van noteren. Dit had niet de vaste volgorde van P2
tot P8, maar moest beginnen met de aanduiding van
de top, dan de op 1 na langste pen, etc. Hier zit vast
wiskundige of Poolse logica achter, maar echt
handig in het veld is dit niet. Je zou toch zeggen dat
nabewerken met een computer veel handiger is dan
de ringer in het veld denkwerk te laten verrichten.
Verder wordt de staartlengte bovenlangs de staart
gemeten, waarbij de staart in een hoek van ongeveer
90
graden
omhoog
wordt
geknikt.
De
vetgraadschaal is een combinatie van Busse (1983)
en Kaiser (1993) en kent naast de ons bekende 0 tot
en met 5 voor de hele vette vogels nog een 6, 7 en
8. En dat is daar wel nodig. Zeker in gebieden waar
de vogels een grote vlucht moeten maken zonder
geschikte plaatsen voor tussenstops zorgen ze voor
een enorme vetvoorraad. Er is meer informatie over
SEEN te vinden op de website http://www.seennet.eu.
In de periode dat wij er ringden, 25 april tot 8 mei,
hebben we 589 vogels gevangen, verdeeld over 48
soorten. In totaal zijn in het voorjaar van 2009 (15
maart - 1 juni) 2.377 vogels geringd, verdeeld over
99 soorten. Ten vergelijking: het najaar van 2009 (10
augustus - 31 oktober) gaf 2.868 vogels, 74 soorten.
Het voorjaar is dus relatief goed, als je bedenkt dat
in het najaar een groot aantal 1e kj vogels aanwezig
is. Vaak waren de eerste twee uren van de dag goed,
waarna het snel instortte. Het wachten was dan op
een eventuele goede laatste ronde (in het donker
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van de invallende nacht) met de mogelijkheid van
zwaluwen of Gele Kwikstaarten die eventueel in het
vanggebied kwamen slapen. Op de dag kon worden
volstaan met 1 ringer op de vangplaats. De anderen
konden dan gaan vogelen langs de rivier of in de
nabij gelegen heuvels. Er valt heel wat te beleven. De
trekvogels gebruiken de rivier als route. Wel gek,
want waar het ringstation gelegen is, loopt de rivier
naar het oosten richting Armeense grens. Daar
stroomt hij vervolgens naar het noorden verder.
Vogels die we zagen trekken hadden dus een
oostelijke richting. Enkele leuke soorten waren
Bergkalanderleeuwerik, Kleine Kortteenleeuwerik,
een Grote Pieper en zowaar een zingende Humes
Bladkoning! Ook de insecten (o.a. Kaukasische
Klaverpage) en planten zoals de zeer fraaie Iris
elegantissima waren de moeite van het zoeken
waard.

Figuur 2. James, Richard en Arnold in actie in de kleine
caravan. Foto auteurs.

Maar genoeg over bloemetjes, nu wat over de
vangdagen. De eerste dag om 5:00 uur er uit en te
voet door akkers en boomgaarden richting het
ringstation, dat uit niet meer dan een oude
zilverkleurige stacaravan bestond. Deze ochtend
begon goed met de vangst van 2 mannetjes
Withalsvliegenvanger, een soort die we al eens
eerder op het ringstation van Antikythera in
Griekenland mochten bestuderen. Andere vangsten
deze dag waren onder andere twee Noordse
Nachtegalen, een soort die hier meer wordt
gevangen dan gewone Nachtegaal. Omdat de
mistnetten langs de rivier stonden opgesteld werden
vooral riet- en moerasvogels gevangen. Bijzondere
vangsten
deze
eerste
dag
waren
een
Zwartkoprietzanger, een Snor, twee Grote Karekieten
en twee Tjiffen, waarvan een de ondersoort tristis
betrof. Verder ook wat ‘gewonere’ vogels zoals acht
Fitissen, een Zwartkop, een Rietzanger, een Gele
Kwikstaart en 3 Boerenzwaluwen. Ons ontbijt werd
om de beurt door ons zelf klaargemaakt en bestond
iedere ochtend uit Turks brood met gebakken eieren

en worst. De lunch bestond uit warm eten dat in het
dorp door een inwoonster werd klaargemaakt en
door Sedat opgehaald werd. Dit was dan ook
voortreffelijk verzorgd.
De volgende dag vingen we 26 vogels, met als
leukste een Bruine Kiekendief in de roofvogelnetten.
Tijdens een bezoek aan ons slaapverblijf werd er een
Kauw uit de schoorsteen gehaald, toch ook niet een
soort die hier dagelijks geringd wordt. In de
avondschemering werden meestal wel wat
Boerenzwaluwen en Gele Kwikstaarten gevangen die
in het rietmoeras verzamelden om de nacht door te
brengen. De gele kwikken gaven altijd weer gepuzzel
en gespreksstof over de ondersoorten. Helaas
konden de meesten toch niet eenduidig van
ondersoortnaam worden voorzien.
De 27ste begon gelijk met een soort die tijdens de
nachtelijke uren in het hoge roofvogelnet was
gevlogen: het was een Nachtzwaluw. Verder deze
dag een Buidelmees en een Bergtjiftjaf. Deze laatste
is nauwkeurig onderzocht, maar viel eigenlijk gelijk
goed op door het bruine verenkleed en bruinige
flanken; dat onderscheidt deze soort van een
Siberische Tjiftjaf. Deze dag werd afgesloten met een
dagtotaal van 27 vogels. Wellicht wat tegenvallend
totaal, maar het was vooral de kwaliteit die deze reis
de moeite waard maakte.
De 28ste was een betere vangdag met 60 vogels. In
de vroege ochtend vingen we een Porseleinhoen,
een soort die we op de vinkenbaan Castricum ook
geregeld in de misnetten vangen. Verder deze dag
een Sperwergrasmus en twee IJsvogels. Knaller was
deze dag een vrouw Balkansperwer die gelijk opviel
door het donkere oog waardoor deze soort zich
goed onderscheidt van de Sperwer. In de
avondschemer vingen we er nog wat zwaluwen bij,
19 Boeren- en een Oeverzwaluw.

Figuur 3. De Balkansperwer wordt op de gevoelige plaat
vastgelegd. Foto auteurs.

De 29ste was erg goed met 100 vogels waarvan 29
Fitissen. Verrassend waren de Vliegenvangers deze
Op Het Vinkentouw - 5
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dag met een Kleine Vliegenvanger en als krent een
vrouw Balkanvliegenvanger. Ook de doortrek van
Grauwe Klauwier begon deze dag met de vangst van
vier stuks.
De 30ste een dag met wat minder vogels maar toch
zeker de moeite waard. De dag begon weer met een
Porseleinhoen. Verder hing de tweede Bergtjiftjaf in
de netten en in het roofvogelnet vingen we een
adult vrouwtje Grauwe Kiekendief.
Op 1 mei liep het aantal weer verder terug maar de
kwaliteit bleef gelukkig goed met een Kleine
Vliegenvanger en ons eerste Woudaapje. Woudaapje
is wel een grappige soort. Je zag ze nauwelijks maar
toch hingen ze zo af en toe in de netten. We vingen
2de jaars vogels. De laatste was een mooi adult
mannetje. Deze vogel was een terugvangst van het
voorgaande jaar.
Op 2 mei vingen we slechts 31 vogels maar wat een
soorten: een Woudaap, een Paapje, twee IJsvogels,
een vrouwtje Ménétries' Zwartkop, een Vale
Spotvogel en een Grauwe Gors. Deze laatste soort
was veel aanwezig in de uiterwaarden rond de rivier
en in veel bosjes zong er wel eentje. De Ménétries'
was puzzelen geblazen, want de ondersoort die in
Oost Turkije zit lijkt erg op de Kleine zwartkop.
Gelukkig had AW al wat ervaring met de soort vanuit
Azerbeidjan.
Op 3 mei slechts 28 vogels met in het eerste rondje
weer een Nachtzwaluw. Ook deze dag een Putter en
wederom twee Kleine Vliegenvangers. De 4de was
een slechte dag met slechts 23 vogels.

Figuur 3. Arnold Wijker aan het ringen. Foto auteurs.

Op de 5de kwam de trek weer op gang met maar
liefst 123 vogels. Knaller deze dag was een mooi
mannetje Zwartkopgors, helaas werd deze vogel in
de avondschemering gevangen zodat geen mooie
foto’s gemaakt konden worden. Ook deze dag veel
karekietenspul zoals 16 Grote Karekiet en 13 Kleine
Karekiet. In de avond kwamen er vaak zwaluwen
nabij de netten om te overnachten hiervan doken er
6 - Op Het Vinkentouw

altijd wel wat in de netten. Deze avond 35
Boerenzwaluw en drie Oeverzwaluw. Nadat alle
zwaluwen geringd waren werden ze in een speciaal
neergezet koepeltentje gedaan en na de
overnachting hierin de volgende ochtend vroeg
vrijgelaten. Dit systeem werkte prima, er was geen
enkele slachtoffer. Dat voorkomt dat de vogels bij
het loslaten in het donker direct weer in de
openstaande mistnetten vliegen.
De 6de mei vingen we 59 vogels waarvan de meest
bijzondere een echte Koolmees was. Tenslotte
vingen wij op de 7de door tot 16:00 uur; daarna
vertrokken we richting Kars om te overnachten, om
de volgende dag weer terug te vliegen richting huis.
Over het algemeen hebben we een erg leuke tijd
gehad met zeer gastvrije Turken. Ondanks de lage
aantallen was de kwaliteit goed en we hebben dan
ook veel kunnen leren over soorten die in Nederland
of heel schaars of heel zeldzaam zijn. Het bijleren
van een andere vetgraadschaal en methode om
staart en vleugelformule te meten maakte de reis
extra interessant. Meer informatie over het ARAS
ringstation
is
te
vinden
op:
http://arasbirdstation.blogspot.com/
Luc Knijnsberg, Arnold Wijker, awijker@quicknet.nl
Bijlage 1 Vangstresultaten 25 april t/m 7 mei 2009
Woudaap
Grauwe kiekendief
Bruine kiekendief
Sperwer
Balkansperwer
Porseleinhoen
Dwergooruil
Nachtzwaluw
IJsvogel
Oeverzwaluw
Boerenzwaluw
Gele kwikstaart
Nachtegaal
Noordse nachtegaal
Blauwborst
Gekraagde roodstaart
Paapje
Snor
Sprinkhaanzanger
Cetti's zanger
Zwartkoprietzanger
Grote karekiet
Rietzanger
Kleine karekiet
Vale spotvogel

4
1
1
2
1
3
1
2
6
7
123
15
5
47
5
5
1
6
2
9
5
30
21
19
1

Tuinfluiter
14
Braamsluiper
9
Grasmus
6
Zwartkop
29
Sperwergrasmus
9
Ménétries zwartkop
1
Fitis
111
Tjiftjaf
29
Siberische tjiftjaf
15
Scandinavische Tjiftja
1
Bergtjiftjaf
2
Withalsvliegenvanger
2
Balkanvliegenvanger
1
Grauwe vliegenvange
7
Kleine vliegenvanger
7
Buidelmees
1
Koolmees
1
Grauwe klauwier
14
Kauw
1
Huismus
2
Putter
2
Grauwe gors
1
Zwartkopgors
1
Totaal

589
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Hij die verre reizen doet….
Arend Veenstra
Gisteren kreeg ik Jan Staal aan de lijn. “Arend, zou
jij nog een bijdrage willen leveren voor ’Op Het
Vinkentouw’, bijvoorbeeld over kieviten?” Ik dacht
even na en zei: “ Jan, je overvalt me een beetje, ik
vraag even bedenktijd.” Het flitste door me heen
dat ik al eens iets geschreven had in ons blad over
plaatstrouwe Kieviten en je moet niet in
herhalingen vervallen. Toen ik gisteravond nog
eens nadacht over dit onderwerp kwamen er een
paar herinneringen boven. Onder anderen dat het
55 jaar geleden is, dat ik van Boskoop naar
Reeuwijk fietste en voor het eerst kennismaakte
met de Familie van der Starre. In mijn achterzak
had ik een krantenknipsel uit de toenmalige
Heerenveense Koerier, waarin stond dat er in
Reeuwijk een kievitenringstation was, waar Cor van
der Starre o.a. met Leidse studenten op een
akkertje in de ’s Gravenbroekse Plas volwassen
Kieviten ringde (Over mijn ervaringen daar zou ik
een heel Vinkentouw kunnen vullen).

Figuur 1. Cor van der Starre in opperste concentratie
tijdens het vangen van Kieviten op de Reeuwijkse plassen
omstreeks 1955. Foto Aart Klein.

En Gistermiddag kwam mijn vriend en
wilsterflappersmaatje Minko om een potje
metaalverf te halen. Daarmee wil hij een nieuwe
slagstok verven. Deze slagstok bestaat uit 2 delen
zodat hij in zijn auto past en geen imperiaal op de
auto nodig heeft, zoals bij mij het geval is. In het
veld worden de beide stukken op elkaar
geschoven en klaar is kees. Het lijkt er op dat
Minko binnenkort het voortouw neemt als we
samen op pad gaan om Kieviten en Goudplevieren
te vangen en daarmee komt bij mij het einde in
zicht van deze ’tak van sport’.

Dit overdenkende, deed me beseffen hoe
bijzonder
het
is
dat
ik
destijds
dat
vogelvangersvirus opliep in het Reeuwijkse en het
binnenkort mag overdragen – feitelijk al heb
overgedragen – aan Minko (over onze huidige
ervaringen zou ook wel wat te vertellen zijn, en
vooral te zien, want Minko maakt prachtige
foto’s!). Daartussen liggen dus 55 jaren waarin ik
op meerdere lokaties met wisselend succes vooral
Kieviten geringd heb. En ik bedacht dat het
wellicht goed past om in ’Op het vinkentouw’ iets
te schrijven over de resultaten daarvan.
In die beginjaren wist ik nog vrijwel niets af van
wilsterflappen, wat nu mijn passie is, want ik kwam
uit de Stellingwerven, - Z.O.Friesland - en daar
waren geen trekkende Goudplevieren. (De laatste
Goudplevier die destijds in Nederland broedde
verdween uit mijn geboortestreek in 1937). Wel
waren er volop andere weidevogels en de eerste
terugmeldingen waren dan ook vogels die ik als
nestjong ringde. In 1959 kreeg ik, gestimuleerd
door Cor van der Starre, mijn eerste
ringvergunning. De eerste jonge Kieviten ringde ik
in 1960 en de eerste terugmelding kreeg ik in 1962
van een in Vries geringd nestjong die 1½ maand
later al dood gevonden werd in Wijnjewoude, 25
km. van zijn geboorteplek. Het werd me daarna al
snel duidelijk dat de weidevogels in onze streken
als ze op trek gingen geen onbezorgde reis voor
de boeg hadden.
In die 60er jaren kreeg ik achtereenvolgens
terugmeldingen van geschoten Kieviten uit
Frankrijk en Spanje, zelfs een jonge Grutto die ik
als bijna vliegvlug ringde, werd 2 maanden later al
dood aangetroffen in Guinee-Bissau, wat toen nog
Portugees West-Afrika genoemd werd. De vader
van Gerrit Speek schreef op de terugmelding: “Dit
is de meest zuidelijke Grutto, gefeliciteerd.” Maar er
was ook een Kievit die in zijn 3e levensjaar zich in
zijn broedgebied te pletter vloog tegen een draad
en een Scholekster die 22 jaar na het ringen op zijn
geboorteplek vers dood gevonden werd.
In de afgelopen 50 jaar ringde ik grofweg 4.800
Kieviten, nog geen honderd per jaar. Sommigen
vinden dat al een mooi aantal. Maar ik heb destijds
meegemaakt dat Cor van der Starre in Reeuwijk weliswaar onder gunstiger omstandigheden - in
één jaar er een 500 ving. Van die 4.800 Kieviten
werden er tot nu toe 101 teruggemeld, dus ruim
2%. Mogelijk zijn er wel meer teruggevonden,
maar het is de vraag of elke geringde en
teruggevonden vogel gemeld wordt bij de
instelling die op de ring genoemd wordt.
Op Het Vinkentouw - 7
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Eén van de laatste terugmeldingen kreeg ik uit
Gorgovskiy, bij het Vyazhevskoemeer gelegen in
de buurt van Omsk. Daar was deze Kievit op 3 mei
2007 gewond aangetroffen. En Omsk ligt ver in
Siberisch Rusland, ruim 4.400 km. naar het oosten.
Drs P. maakte in die buurt zijn Dodenrit, en dat
ging zo :

Figuur 2. Minko v.d. Veen met pas gevangen Kievit in de
kop van Drenthe, zomer 2010. Eigen foto.

Hierboven schetste ik al een beeld van de eerste
terugmeldingen. Daarna vielen ze regelmatig op
de deurmat, waarna ik ze steeds verwachtingsvol
openmaakte. Al snel bleek mij, dat Frankrijk niet
alleen een geliefd overwinteringsgebied is van
onze geringde Kieviten, maar dat er ook driftig op
geschoten werd en wordt. In totaal legden daar 47
het loodje, om een aardige woordspeling te
gebruiken. Dat is bijna de helft van alle
terugmeldingen die ik kreeg. Maar ook in Spanje
werden er van de acht teruggemeldde kieften er
zes geschoten. Van één werd het ringetje
teruggevonden via een metaaldetector; ook was er
vreemd genoeg één door de kou omgekomen. Uit
Portugal kwam één terugmelding, ook geschoten.
Dat de Kieviten die hier in nazomer en herfst
verblijven uit een groot broedgebied komen valt af
te leiden uit de ontvangen terugmeldingen. Ze
kwamen uit Noorwegen, Finland, Estland, Polen,
Duitsland, Engeland en België en natuurlijk ook uit
ons eigen land. Daar werd geen schot op gelost.
De uit Nederland teruggemeldde Kieviten – dat
waren er een 20 - geven een gevarieerd beeld wat
een kievit zoal kan overkomen als hij dicht bij huis
blijft. Zeven werden opnieuw gevangen en weer
losgelaten resp. in Buren op Ameland, Den Horn
(Gr.) Koudum, Marum, Boerakker, ’t Kret bij Tolbert
en Matsloot (Dr.). Van één Kievit werd door een
bekwame telescoopwaarnemer bij Hoogkerk de
ring zelfs afgelezen. Voor mij een unicum. Eén
vloog tegen een draad, vier sneuvelden in het
verkeer, waarbij er één was die de trein bij
Zuidhorn niet wist te ontwijken. Er werden vier
dood gevonden zonder verdere mededelingen bij
Wijnjewoude, Boerakker, Grootegast en Peize. Eén
werd als broedvogel gepakt door een bunzing bij
Drachten. In Schuilenburg (Fr.) werd een Kievit
gepakt door een roofvogel en er werd een ring
gevonden in een braakbal van een roofvogel in de
Norger bossen.
8 - Op Het Vinkentouw

Wij rijden met de trojka door ’t eindeloze woud, het vriest
een graad of 30, het is winter en vrij koud.
De paardenhoeven knersen in de pasgevallen sneeuw, ’t Is
avond in Siberië, en nergens is een leeuw.
We zijn op weg naar Omsk, maar de weg daarheen is
lang, en daarom vullen wij de tijd met feestelijk gezang.....

Ik zal U verder niet vermaken met Drs.P. en
teruggaan naar de plek waar wij – Minko en ik –
deze Kievit bij de poot hadden en hem ringden.
Dat was op 8 februari 2005 net ten oosten van de
gasopslag bij Langelo. Het was een overjarige man.
Wij ringden er die middag 3 Kieviten en mogelijk
kwam deze vogel wel uit Rusland om er de kou
van Omsk te ontlopen. Wie zal het zeggen. Het lijkt
ons meer voor de hand te liggen, dat dit volwassen
mannetje later op de terugweg naar zijn
broedgebied, wat uit de koers geraakt is, en in het
Siberische laagland terechtkwam. We hebben nog
een poging gedaan om bij onze Russische
vogelaars in Moskou wat meer informatie te
krijgen, maar ze berichten ons dat dit niet mogelijk
was omdat deze gegevens verstrekt waren door
een jachtinstituut uit het verre Siberië. We nemen
nu maar aan dat onze Langelosche Kievit onder
schot genomen is en daardoor gewond in handen
kwam van Siberische jagers.
…….Ja inderdaad, wie verre reizen doet kan veel
verhalen, al blijkt dat Kieviten soms - en gelukkig
niet overal - niet alleen beducht moeten zijn voor
eierenzoekers, maar ook voor jagers.
Arend Veenstra, Westervelde, 16 juli 2010

Figuur 3. De kievit die uit Siberië teruggemeld werd. Foto
Minko v.d. Veen.
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Oproep ringonderzoek Halsbandparkieten

populatie in 6 jaar!

Henk Lichtenbeld

In Leiden wil Roelant Jonker, bioloog van het CML,
Halsbandparkieten gaan vangen in het kader van
een populatie genetisch onderzoek. Wellicht is zijn
onderzoek te combineren met ringonderzoek daar
ter plekke en elders in het land.

De vogel waar het in deze oproep over gaat
verspreidt zich in rap tempo over Nederland. Met
name in de Randstad wordt de soort veel gezien.
Den Haag, Amsterdam, Voorburg, Utrecht en nog
meer plaatsen zitten of raken ‘vol’. Maar ook in
Naarden, Huizen, Purmerend en zelfs al in
Maastricht en Roermond zijn ze gezien. We
hebben het dan over de Halsbandparkiet.
Ik wil gaan proberen de Halsbandparkiet te ringen
in Utrecht. Ik wil dat gaan doen met 7 mm rvs
ringen met een hoogte van slechts 5mm. Het VT is
bereid om deze ringen in Zweden te bestellen.
Frans Lelieveld, een Nederlandse ringer die in
Spanje woont opperde het idee om ook
vleugelmerken te gebruiken naast de rvs pootring.
Vleugelmerken vergroten de terugmeldkans
aanzienlijk en je hoeft de vogels niet opnieuw te
vangen. Al moet je eerst nog proberen uit te
vinden hoe je ze het beste kunt vangen! Allemaal
zaken waar over nagedacht en gecommuniceerd
moet worden met o.a. het vogeltrekstation.
Een proefschrift van de Belg Diederik Strubbe
(2009) maakt o.a. duidelijk dat de Halsbandparkiet
ook in België zeer wijd verspreid voorkomt.
Hoewel de soort daar concurreert met
Boomklevers en Grote Bonte Spechten die in oude
spechtenholen broeden, vormt de Halsbandparkiet
vooralsnog geen grote bedreiging voor deze
soorten in België. Is dat in Nederland ook het
geval? Hoe is het broedsucces in Nederland; hoe
gaat de verspreiding van de soort in z’n werk? Is
het dispersie van de jonge vogels die zorgt voor
de snelle verspreiding in Nederland of zijn het de
volwassen vogels die de sprong wagen? We weten
het niet, maar het lijkt me buitengewoon
interessant om te proberen deze soort te volgen.
In de emailwisseling over Halsbandparkieten op
ringersnet signaleerde Henri Bouwmeester ook al
dat we maar heel weinig weten van de jaarlijkse
overleving, hoe kolonisatie door en dispersie van
deze soort plaatsvindt en in hoeverre er
uitwisseling tussen verschillende populaties plaats
vindt. En wanneer raakt een geschikt habitat ‘vol’?
Genoeg redenen, vind ik, om meer onderzoek te
gaan doen naar deze soort. Zeker als je naar het
resultaat kijkt van de laatste landelijke
slaapplaatstelling van 10 januari: daaruit blijkt dat
deze soort is toegenomen van ruim 5000
exemplaren in 2004 tot ruim 10.000 exemplaren in
2010. Dan heb je het over een verdubbeling van de

Figuur 1. Halsbandparkiet, Den Haag, maart 2009. Foto
Ferdi de Gier.

Er komen 4 ondersoorten voor van de
Halsbandparkiet. Dit zijn Psittacula krameri krameri
(West-Afrika, Guinea, Senegal, Oeganda en
zuidelijk Soedan); P. k. manillensis (Zuid-India, Sri
Lanka, wereldwijde verspreiding door introductie).
P. k. parvirostris (NW Somalië, Noord-Ethiopië en
Soedan); P. k. borealis (West-Pakistan, Noord-India,
Nepal, introductie wereldwijd). Bovenstaande
informatie is op het internet te vinden. In the Birds
of the western Palearctic (HWP) wordt echter
aangegeven dat ook de ondersoort P. k. krameri in
Europa te vinden zou zijn. Waarschijnlijk komt
alleen de ondersoort P. k. borealis voor in
Nederland. Alleen op de Canarische eilanden is
met zekerheid de Afrikaanse nominaat vastgesteld.
Het is echter niet onmogelijk dat er
ontsnapte/losgelaten volièrevogels van andere
ondersoorten in West-Europa rondvliegen. Een
genoemd kenmerk van P. k. borealis is een rode
ondersnavel (HWP). Maar dit kenmerk schijnt
volgens Roelant Jonker alleen bij heel jonge vogels
voor te komen en na enkele weken weer te
verdwijnen.Uit Utrecht, waar nu zo’n 70
Halsbandparkieten leven, zijn ook waarnemingen
bekend van de Grote Alexanderparkiet. Dit is een
soort die erg op de Halsbandparkiet lijkt, maar zich
Op Het Vinkentouw - 9
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onderscheidt door een rode spiegel op de vleugel.
Het vermoeden bestaat dat de Utrechtse populatie
is ontstaan uit de Amsterdamse populatie. Het is
onbekend waar de exemplaren die in Maastricht
en Roermond gezien zijn vandaan komen.
Hierbij wil ik een oproep plaatsen om te
inventariseren of er ringers zijn die tijd willen
steken in het pogen te vangen en ringen van
Halsbandparkieten, om zodoende meer inzicht en
informatie te krijgen over de verspreiding van de
Halsbandparkiet in Nederland. Geïnteresseerden
kunnen dit melden bij Henk van der Jeugd.
Wellicht kunnen we dan in de loop van dit jaar een
bijeenkomst beleggen om te zien of er afspraken
gemaakt kunnen worden.
Het grootste probleem zal ‘tijd’ zijn schat ik in. Zelf
werk ik 40 uur en ben dus afhankelijk van de
weekenden om ringwerk te doen.
Henk S. Lichtenbeld, Weegbree 80, 3401 KB
IJsselstein, 06-28686829, h.s.lichtenbeld@planet.nl

Mijn aantallen geringde vogels zijn op jaarbasis
beperkt, gemiddeld tussen de 400 en 500, en dat
geldt ook voor het aantal soorten. Daarom wil ik
graag jullie hulp inroepen. Zien jullie het zitten om
deze maat standaard te gaan nemen? Voor het
CES zijn er al tijdrovende verplichte maten
afgevallen, wellicht kan deze daarvoor in de plaats
komen. Na een jaar heb je dan een enorme
hoeveelheid maten die je dan per soort kan
bundelen. Je krijgt daar een minimale, maximale en
dus ook een gemiddelde maat uit. Daar kan je wat
mee. Ik denk dat deze maat voor de vogels die
ringmaten hebben tussen de 2,0 mm en 7,0 mm
belangrijk kan zijn. Na een jaar of een half jaar kan
er dan een evaluatie plaatsvinden. Ik ben wel bang
dat er een bulk werk aan hangt, maar daar wil ik
me wel voor inzetten en wellicht zijn er ook nog
vrijwilligers die hun steentje willen bijdrage.
Maar eerst het nemen van deze maat. Doen jullie
mee??
Henk S. Lichtenbeld, Weegbree 80, 3401 KB
IJsselstein, 06-28686829, h.s.lichtenbeld@planet.nl

Oproep tot het meten van tarsusdikte

Naschrift van Vogeltrekstation

Henk Lichtenbeld

Vogeltrekstattion ziet zeker de voordelen van
gegevens over de pootdikte als basis voor
eventuele aanpassingen van de ringmaten. Vooral
voor die soorten waarvoor nu al twee verschillende
maten zijn toegelaten (bijvoorbeeld Koolmees en
Zwartkop), voor soorten waarbij twijfels zijn over
de optimale ringmaat en voor soorten waarvoor in
verschillende landen verschillende ringmaten
worden gebruikt. Voor soorten waarvoor algemeen
wordt aangenomen dat de gangbare ringmaat de
juiste is heeft het verzamelen van deze extra
gegevens naar onze mening weinig zin.

Het is me opgevallen dat niet alle ringmaten voor
vogels, zoals deze in de ringlijst van het VT zijn
opgenomen, even goed aansluiten bij de
pootdikte. Als voorbeeld kan ik geven dat de
zanglijster geringd dient te worden met 4,2 mm,
maar de poot kan daar wel 3 keer in. Ook in
vergelijking met het buitenland zijn er opvallende
verschillen. Zo krijgt een Bonte Vliegenvanger in
België een 2,0mm ring om (Nederland 2.3mm) en
een Winterkoning een 2,3mm ring (Nederland
2.0mm).
Ik ben inmiddels begonnen met het volgende: Van
elke vogel die ik vang meet ik de dikte van de
tarsus van voor naar achter, ongeveer in het
midden van de poot (breedste gedeelte). Ik heb
daar een aparte kolom voor gemaakt op mijn
ringformulieren. Het is een maat die weinig tijd
kost en die ook in GRIEL kan worden ingevoerd.
Als meer mensen dit gaan doen dan kan je daar
per soort mooie gegevens uithalen die wellicht van
nut kunnen zijn bij het bepalen van de optimale
ringmaat voor een soort.
Het lijkt me nuttig, in het belang van de vogel,
deze tarsusmaat in te gaan voeren. Na een jaar
heb je dan zoveel gegevens dat je met
gefundeerde argumenten kan komen om een
ringmaat voor een bepaalde soort te wijzigen.
10 - Op Het Vinkentouw

Het nemen van de pootdikte gebeurt op vrijwillige
basis; het programma GRIEL biedt daarvoor de
ruimte, zoals Henk al aangeeft. De pootdikte wordt
niet als verplichte maat opgenomen in het CES
programma. Op grond van pootdikte gegevens
kan eventueel aanpassing van de ringmaat plaats
vinden, maar daarbij willen we in de eerste plaats
uitgaan van de bestaande ringmaten. Slechts bij
zeer overtuigende argumenten kan een nieuwe
ringmaat worden geïntroduceerd. Kandidaatsoorten om te gaan meten zijn (niet uitputtend):
Kleine Zilverreiger
Kolgans
Ransuil
Boomleeuwerik
Winterkoning
Zanglijster

Zwartkop
Bladkoning
Bonte vliegenvanger
Goudhaan
Staartmees
Koolmees

Goudvink
Vink
Keep
Rietgors
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Het ringen van vogels op de Noordzee:
Noordse
Stormvogel
(Fulmarus
glacialis) en Drieteenmeeuw (Rissa
tridactyla)
Wouter Teunissen
In zeevogelkolonies aan de Noordzee zijn veel
vogels geringd. Middels biometrie en het bepalen
van de conditie zijn we veel over deze zeevogels te
weten gekomen. Er is echter een kennislacune voor
wat betreft het verblijf op volle zee buiten
broedkolonies en buiten de broedperiode
(gedurende de trek en tijdens het overwinteren).
Op volle zee is op de Noordzee, zover wij hebben
kunnen achterhalen, nooit gericht ringonderzoek
uitgevoerd.
Wel
worden
regelmatig
zeevogeltellingen op de Noordzee gehouden
(bijvoorbeeld door IMARES). Deze tellingen geven
inzicht in de verspreiding van de zeevogels, maar
verschaffen geen gedetailleerde informatie over
herkomst en conditie. Daarom hebben we een
ringonderzoek opgezet. Om de hoofdvragen van
dit onderzoek te kunnen beantwoorden, is eerst
onderzocht of het mogelijk is om zeevogels op
volle zee te vangen. De Noordzee is een erg ruwe
zee, die het vangen niet makkelijk maakt.
Hieronder volgt een kort verslag van de eerste drie
vangpogingen.
Aanvang
Het schip
Het uitvoeren van zeeonderzoek is een prijzige
zaak, het grootste struikelblok is dat er een
zeewaardig schip voor nodig is. Er is geen geld om
een boot te kopen of eventueel te huren. De
organisatoren van www.pterodroma.com zijn
daarom benaderd met de vraag of zij mee wilden
werken met dit ringonderzoek. Hierop werd
positief gereageerd. Pterodroma organiseert in
Nederland pelagische dagtochten voor vogelaars.
Op deze tochten gaan gemiddeld tussen 20 en 60
personen mee. De kosten per persoon (en dus
voor het ringonderzoek) kunnen daardoor bij deze
tochten relatief laag blijven. De eerste meerdaagse
tocht die Pterodroma organiseert is de Botney Cut
experience. De Botney Cut is een diepe vogelrijke
en zeezoogdierrijke trog in de Noordzee bij de
Klaverbank. Bij een meerdaagse tocht kan er
verder van de kust gevaren worden en worden ook
nachten op zee doorgebracht. De mogelijkheden
voor het vangen zijn hierdoor veel groter dan bij
het alleen overdag vlak langs de kust varen. De
andere twee tochten waarop vangpogingen zijn

gewaagd, zijn dagtochten voor de kust van de
Waddeneilanden.
Lokmethoden
Er is gewerkt met lokmiddelen. Deze vergroten de
concentratie zeevogels en daarmee de vangkans.
Het meest toegepaste lokmiddel is ‘chum’. In
Nederland wordt een mengsel van fermenterende
vis en visolie gebruikt. Op andere plekken in de
wereld wordt ook ander lokvoedsel gebruikt, zoals
bijvoorbeeld gemalen kip. Door het werpen van
chum en het zacht doorvaren van de boot wordt
een geur en voedselspoor getrokken. Bij
soortgelijke excursies wereldwijd is gebleken dat
chum een aantrekkingskracht heeft op zeevogels.
Chum kan vogels aantrekken van kilometers
afstand. Vogels van de orde Procellariiformes
navigeren voor een groot deel op basis van geur
(Nevitt & Bonadonna 2005; Nevit 2008). Echter,
ook zichtjagers (bijvoorbeeld meeuwen en jan van
genten) worden aangetrokken. Naast chum is er
tijdens de Botney Cut experience getest met de
aantrekkingskracht van licht en geluid. De
weersomstandigheden tijdens deze tocht lieten
echter geen volwaardige test toe. Volgend jaar
staan meer meerdaagse tochten gepland en wij
hopen dan deze lokmiddelen beter te kunnen
testen.
Vangmethoden
Tijdens de drie tochten hebben we ons beperkt tot
het gebruik van een groot schepnet. Het schepnet
heeft een diameter van 70 cm en is ook ongeveer
70 cm diep. De steel van het schepnet hebben we
verlengd. Hiervoor hebben we een telescoopstok
voor tuingereedschap gebruikt (merk GARDENA).
De reikwijdte van het net wordt hierdoor bijna 5
meter. Een andere vangmethode met mistnetten
hebben we door de weersomstandigheden of door
het tijdstip van de dag niet uitgetest.

Figuur 1. Een Noordse Stormvogel komt achter de boot
hangen. Foto Luc Hoogenstein
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Noordse Stormvogel
De zee is grillig tijdens de meerdaagse Botney Cut
tocht, de eerste tocht waarop we een vangpoging
doen. Zondag 12 september vertrekken we ’s
avonds vanuit Lauwersoog. Maandagochtend 13
september valt het weer nog mee. Vanaf de vroege
ochtend zijn er enkele Noordse Stormvogels
aanwezig. Het duurt een tijd voordat ze achter de
boot komen hangen. Ondertussen zien we ook
andere zeevogels zoals Grote jagers, Jan-vanGenten, Drieteenmeeuwen en zelfs twee Vaal
Stormvogeltjes. Als we bij de Klaverbank
aankomen, mindert het schip vaart en komen de
vogels dichterbij. Het aantal Noordse Stormvogels
neemt snel toe tot circa 100 vogels. De afstand
voor het schepnet blijft echter te groot, totdat we
een ijsklomp met vis (vislollie) aan een touw achter
de boot hangen. De eerste vogel die ik vang is een
eerste kalenderjaar Grote Mantelmeeuw met een
donkerblauwe kleurring. Helaas weet de vogel te
ontsnappen uit het net, voordat ik hem kan pakken
(de diepte van het net blijkt niet optimaal te zijn).
De Noordse Stormvogels komen zweeflopend naar
de klomp geslopen. Tien minuten na de vangst van
de meeuw, weet ik een Noordse Stormvogel te
vangen. Opvallend aan deze vogel is de actieve
handpenrui. De rui van de veren is niet simultaan
over beide vleugels. Waarschijnlijk komt dit omdat
sommige veren zo ver zijn gesleten, dat zij volledig
zijn afgebroken. In Nederland zijn tot en met 2009
eerder 92 Noordse Stormvogels geringd en zijn er
135 in het buitenland geringde vogels
teruggemeld (Van der Jeugd & van Andel 2009).
Het gaat hierbij zeer waarschijnlijk alleen om in
asiels opgevangen vogels en om strandvondsten.
Het aandeel verzwakte of zieke vogels is bij de
Nederlandse ringgegevens daarom mogelijk erg
hoog en geeft mogelijk geen representatieve
weergave van de populatie die de Noordzee
bevolkt. De vogel die tijdens de Botney Cut
experience gevangen is, was een erg dominante
vogel in de pikorde en daarom verwachten wij dat
dit soort vangsten erg interessant kan zijn als
aanvulling op de asielvogels. Na de vangst sloeg
het weer snel om en kwamen we terecht in weer
met windkracht 7 en golven van 3,5 meter hoog en
ook 3,5 meter diep. Doorvangen werd daardoor
onmogelijk.
Achter het net
Tijdens de tweede tocht is gevaren vanuit Den
Helder. Er zijn geen vogels gevangen. De gebruikte
boot lijkt minder geschikt (hoger dek) en het
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aantal vogels op zee is lager dan tijdens de eerste
tocht.
Drieteenmeeuw
De derde tocht is op 29 oktober. Opnieuw varen
we met de Dageraad vanuit Lauwersoog. Vanaf
aanvang is er gechummed. Dit heeft tot gevolg dat
we meteen een grote wolk meeuwen achter de
boot hebben. Behalve meeuwen, Roodkeelduikers
en Jan-van-Genten blijft het lange tijd stil. Pas als
we tegen het eind van de middag weer dichter bij
de kust komen zien we groepen Zwarte Zeeeenden, een Middelste Jager, een mooie
Parelduiker en een fraaie Rosse Franjepoot. De
meeuwen die in de slipstream van de boot hangen,
bevinden zich soms op vangbare afstand. Toch lukt
het niet om er een te vangen. Een laatste poging
bewijst dat het vangen van de Noordse
Stormvogel met het schepnet geen toeval is.
Ditmaal vangen we een eerste kalenderjaar
Drieteenmeeuw in juveniel kleed; deze lijkt in
goede conditie. In Nederland zijn tot en met 2009,
82 Drieteenmeeuwen geringd en er zijn 120 in het
buitenland geringde vogels in Nederland
teruggemeld (van der Jeugd & van Andel 2009).

Figuur 2. Drieteenmeeuw. Foto Wouter Teunissen

Verder lezen? De link verwijst naar een levendige
beschrijving van de Botney Cut tocht, inclusief
mooie foto’s:
http://www.pterodroma.com/?page_id=354
Met dank aan:
www.pterodroma.com (Sander Lagerveld, Leo
Stegeman, Albert van den Ende, Ben Wielstra &
Rob van Bemmelen); Erik Maassen (V.R.S. Van
Lennep, Kennermerduinen); Henk van der Jeugd
(Vogeltrekstation); Will Miles en Brydon Thomason;
Lindsay Smith (Southern Ocean Seabird Study
Association); David Drynan (Australian Bird & Bat
Banding Scheme); V.R.S. Meijendel; Roelant Jonker.
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maar steeds op een veilige hoogte. Pas na het
draaien van een geluidsopname met de GSM van
Nidal vloog de vogel na 30 minuten in het net.
De vogel, een juveniel exemplaar aan de
staartpennen te zien, bleek op 6 oktober 2009
geringd te zijn door Harrie en Leo Hassing op het
Vogelringstation Overdinkel (NL), 1km ten
zuidoosten van Losser, vlak bij de Duitse grens. Het
was de enige Bladkoning die in die herfst op dit
ringstation werd geringd en bovendien slechts de
tweede Bladkoning in 18 jaar voor dit ringstation.

Wouter Teunissen, teunissen.wouter@gmail.com

Eerste controle in Frankrijk van een
geringde Bladkoning (Phylloscopus
inornatus)
Maxime Zucca
Op 9 oktober 2009 werd een Bladkoning
(Phylloscopus inornatus) in de vooravond kort
gehoord en waargenomen in het hoger gelegen
deel van de vallei van Stang Meur, op het eiland
Ouessant, in het departement Finistère. Dezelfde
dag werden nog twee andere exemplaren ontdekt
in het noordelijk deel van het eiland. De meeste
vogelaars hadden meer aandacht voor de
Blauwstaart (Tarsiger cyanurus), die in de ochtend
heel even was waargenomen op nauwelijks enkele
tientallen meters daar vandaan beneden in de
vallei van Stang Meur.
De volgende dag werden ongeveer 12
Bladkoningen ontdekt op plekken die de dag
ervoor niet onderzocht waren. De vogels die
gezien werden op 9 oktober zijn er nog steeds, het
is dus waarschijnlijk dat de aankomstgolf op de 9de
plaats heeft gevonden. De vogel van Stang Meur,
die moeilijk te spotten was, werd opnieuw gehoord
en/of gezien op 10 en de 11 oktober. Pas op 12
oktober slaagden de vogelaars er in de vogel goed
in beeld te krijgen en vast te stellen dat dit
exemplaar geringd was! Rond de middag hoorde
ik van deze waarneming en nam contact op met
Aurélien Audevard, die op dat moment niet op het
eiland aanwezig was, om zijn vangmateriaal te
lenen. Samen met Nidal Issa maakten we wat
sleuven tussen de dichte wilgen en stelden er twee
mistnetten van 12 m op. De vogel werd hierdoor
niet verstoord en vloog vaak dicht in de buurt,

Figuur 1. Bladkoning, Overdinkel 6 oktober 2009.

Discussie
Hoewel er tot op heden 30 Bladkoningen werden
geringd in Frankrijk, betrof dit de eerste terugvangst van deze soort, en tegelijkertijd de eerste
(terug-)vangst van een in het buitenland geringde
Bladkoning. Er zijn elders in Europa tot nog toe
minstens 3 gelijkwaardige gevallen (Wernham et
al, 2002):
- een Bladkoning, in de herfst van 1990 geringd in
het Graafschap Hedmark, Noorwegen, werd
gecontroleerd op Fair Isle, Schotland, een afstand
van 750 km west zuidwestelijke richting;
- een Bladkoning, geringd op 21 oktober 1998 in
Portland Bill, Zuid-Engeland, werd de volgende
dag al weer teruggevangen in Guernsey, 120 km
zuidwaarts;
- een Bladkoning, op 5 oktober 2006 geringd op
het eiland Utsira, Noorwegen, werd op 12 oktober
2006 gevangen op de Far Oer eilanden,
Denemarken, 700 km in noordwestelijke richting.
Trekrichting
Een rechte verbindingslijn tussen de twee
vangplaatsen leert ons dat de vogel van Ouessant
een westzuidwestelijk koers heeft gevolgd. Dat is
in overeenstemming met de trekrichting van de
helft van de Bladkoningen die gevangen zijn in
Denemarken en in oriëntatiekooien zijn getest: van
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8 vogels kozen 4 voor een richting tussen het
zuiden en westen, 4 voor een trekrichting tussen
het zuidoosten en het noordoosten (Thorup 1998).
Deze eerste koers werd trouwens ook gevolgd
door de geringde vogel die van Noorwegen naar
Fair Isle (Schotland) vloog.
Migratiesnelheid
De twee locaties (Overdinkel-Ouessant) liggen op
953 km van elkaar, tenminste wanneer je een
booglijn trekt op de aardbol, en geen rechtlijnige
verbinding op een vlakke kaart, de methode die we
overigens hierna steeds gaan volgen. Als je
bedenkt dat de vogel Overdinkel ’s avonds
verlaten heeft op 6 oktober, en op 9 oktober in
Ouessant is aangekomen, betekent dat een
gemiddelde van 318 km/dag, en dat gedurende 3
dagen. Een dergelijke rechte lijn snijdt het Franse
grondgebied slechts op 2 plaatsen : de kusten van
Nord-Pas-de-Calais, en de punt van Cotentin, twee
sectoren waar deze vogelsoort vrij regelmatig
wordt waargenomen. Als we ervan uitgaan dat de
vogel géén rechte koers heeft gevolgd, doch de
kustlijn heeft gevolgd, dan neemt de totaal
afgelegde afstand toe met 100 tot 150 km. Andere
mogelijkheid: de vogel is vanuit Nederland eerst
naar Groot-Brittannië gevlogen en heeft daarna
een zuidelijke koers gekozen, net als de vogel van
Portland Bill. In dat geval neemt de totaal
afgelegde afstand met 150 tot 200 km toe in
vergelijking met een rechtlijnige vliegroute. In dat
geval zou de vogel 1050 tot 1200 km hebben
overbrugd in 3 dagen, wat een heuse prestatie
genoemd mag worden.
Trekstrategie
Het eiland Ouessant is gelegen op ongeveer 4000
km van de dichtstbij gelegen broedplaatsen van de
Bladkoninkjes, gelegen in de Oeral. Het is echter
waarschijnlijk dat vele Bladkoningen van nog veel
verder komen : bijvoorbeeld de dichtstbij gelegen
broedplaatsen
van
de
Pallas
Boszanger
(Phylloscopus proregulus) , een andere Siberische
Phylloscopus die met regelmaat in Europa wordt
gesignaleerd, liggen op niet minder dan 6000 km
afstand. Er zijn verschillende hypotheses over het
verschijnen van Bladkoningen en andere Siberische
zangertjes in de herfst in Europa. Het merendeel
van de auteurs is het erover eens dat
klimatologische
omstandigheden
uitgesloten
kunnen worden als voornaamste oorzaak van deze
afwijkende migratie (Ullman 1989, van Impe &
Derasse 1994, Thorup 1998). Hun aankomst staat
ook
duidelijk
los
van
zowel
de
weersomstandigheden in Siberië als van die tijdens
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het afgelegde traject. De in Europa gedane
waarnemingen komen daarentegen overeen met
een reisroute die de ´Grote Cirkel´ volgt vanaf
Siberië (hypothese geformuleerd door Rabol in
1969), en geven aan dat het slechts handelt om
een kleine minderheid van deze vogels die een
dergelijke afwijkende trip onderneemt.
Een dergelijke koersvreemde
verschillende oorzaken hebben:

migratie

kan

- een ontregeling van het magnetisch
kompassysteem, nodig voor de gangbare migratie;
- een natuurlijke afwijking van het gedrag binnen
een populatie, die wijst op een genetische
afwijking
waardoor
de
tegenovergestelde
trekroute wordt gevolgd (Pfeifer et al. 2007).
Tot op heden heeft het ringwerk nog geen
gegevens opgeleverd over de oorsprong van de in
Europa waargenomen Bladkoningen. Gaat het om
vogels uit het meest westelijk deel van het
broedgebied?
Het zou voor deze vogels voordeliger kunnen zijn
een westelijke koers te nemen, hoewel een vlucht
naar
de
gebruikelijke
Aziatische
overwinteringgebieden
mogelijk
korter
en
waarschijnlijker is.
De toename van het aantal West-Europese
waarnemingen de laatste jaren, tot zelfs een
honderdtal dat jaarlijks in Frankrijk wordt gezien
tijdens de herfst (Olioso 2009), en een duizendtal
waarnemingen in Groot-Brittannië in goede jaren
zou erop kunnen op wijzen dat zich inderdaad een
nieuwe trekroute aan het vormen is. Maar er is tot
op heden geen enkel bewijs dat de vogels, die
door Europa trekken, in voldoende aantallen de
winter overleven om tegen het broedseizoen terug
te keren naar Siberië. Tot op heden is er nog geen
enkele plek ontdekt waar zij langdurig verblijven
tijdens de winter. Dat in tegenstelling tot bv. de
Grote Pieper (Anthus richardi). Deze soort is echter
meer een groepsvogel, en de gunstige habitats zijn
beperkter in aantal.
Enkele individuele overwinteraars worden jaarlijks
met mondjesmaat gesignaleerd in Europa en
Noord-Afrika. Misschien passeert de Bladkoning
ongezien richting Noord-Afrika of Zuid-Europa,
waar deze soort toch even goed zou kunnen
overwinteren als de Tjiftjaf? Zou het oversteken
van de Sahara, een onvoorziene hindernis in het
reisschema van de Bladkoning, geen domper
zetten op de reislust van deze ontdekkers?
De

in

Nederland

geringde

vogel,

die

is
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teruggevangen in Ouessant, brengt ons wat
nieuwe elementen bij met betrekking tot de
trekstrategie van de Bladkoning (of tenminste van
dit exemplaar) in Europa. Met een afgelegde
afstand van mogelijk ongeveer 1000 km hebben
we enige indicatie over een niet verwaarloosbaar
deel van de 6000 km die deze soort maximaal
aflegt. De omstandigheden voor deze soort tijdens
hun migratie naar Europa schijnen erg gunstig te
zijn, want slechts weinig vogelsoorten halen zulke
kruissnelheden tijdens de trek.
Indien deze vogel 950 km heeft afgelegd in 3
dagen (we mogen ervan uitgaan dat het dezelfde
vogel betreft die al enkele dagen op exact dezelfde
plaats werd gezien, want er zijn daarna ook geen
nieuwe meldingen van Bladkoningen meer
geweest) kan men zich voorstellen dat hij deze
afstand in 2 etappes heeft afgelegd van ongeveer
450 tot 500 km, goed voor 10 à 11 uur vliegen met
een snelheid van 45 km/u. Een snelheid die o.m. bij
de Fitis (Phylloscopus trochilus), werd vastgesteld.
Deze nam daarbij 2 dagen om weer wat reserves
op te bouwen tussen twee vluchten.
In tegenstelling van wat wel wordt beweerd is een
vlucht van 1000 km in één keer onwaarschijnlijk.
Vogels van dit formaat hebben tijdens een
dergelijke tocht gelegenheid tot rusten nodig.
Omdat het Bladkoninkje nog kleiner is dan de Fitis,
met nog kortere vleugeltjes, is het best mogelijk
dat zijn kruissnelheid lager ligt. Als we uitgaan van
zijn lichaamsbouw zijn drie dagtochten van elk 300
tot 350 km (een 10-tal uren aan 35km/u) nog het
meest logisch. Maar dat zou wijzen op een
ongelooflijk vermogen tot herstel van de
energiereserves: zelfs als de op 12 oktober
gevangen vogel van Ouessant de nacht voordien
zou aangekomen zijn, blijft zelfs 1000 km in 6
dagen een hele opgave voor een zangertje.
Waarom Ouessant ?
Experimenten met in gevangenschap gehouden
vogels hebben aangetoond dat de afstand die ze
tijdens de trek afleggen, genetisch bepaald is (zie
bv. Berthold et al. 2003). Het is dus
hoogstwaarschijnlijk dat Bladkoningen die richting
Europa migreren even grote afstanden afleggen
als vogels die naar het Oosten trekken. Alleen de
trekrichting is tegengesteld. Maar voor ze 5000 of
6000 km halen, worden ze geconfronteerd met een
onvoorzien obstakel: de Atlantische Oceaan.

van de vogels zal echter wel verder trekken over
zee en dit met de dood bekopen. Sommigen zullen
wellicht nog rechtsomkeert maken. In die gevallen
zijn het de eilanden en de laatste stukjes landtong
waar een groot deel van deze ´verdwaalde´ vogels
kunnen worden waargenomen.
Dankbetuiging
Een bijzonder woord van dank voor Nidal Issa, die
me zeer goed heeft geholpen bij het plaatsen van
de netten en zonder wiens geluidsbandje we de
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Aurélien Audevard te bedanken voor het geleende
materiaal en Romain Morin voor het transport
ervan. Piere Fiquet en Georges Olioso voor het
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Veel vogels houden dan waarschijnlijk halt, en
kiezen een andere trekrichting, veelal na het laatste
stukje vasteland bereikt te hebben. Een gedeelte
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Geciteerd uit Ringersnet
Gijs van Tol
Naast OHV is Ringersnet een belangrijk medium
voor de communicatie tussen ringers (HULDE aan
de webmasters!). Naast een snelle uitwisseling van
feiten en meningen is Ringersnet soms ook de
basis voor gedegen studies, zoals bijvoorbeeld
over de mezentrek. Het is niet de bedoeling om
alle informatie-uitwisseling op Ringersnet samen te
vatten voor OHV. Toch zijn er zo nu en dan
discussies waarvan je denkt: “Hé, dat is misschien
wel interessant om dit later nog eens terug te
lezen”. Door VRS Meijendel is op Ringersnet de
vraag opgeworpen of de laatste CES beurt in
augustus wel zin heeft. Vincent van der Spek en
Maarten Verrips stellen dat er – althans in
Meijendel- eind juli / begin augustus al veel trek
en dispersie is, en dat de meeste broedende nietstandvogels al van de CES-plek zijn verdwenen. Op
grond daarvan vinden zij dat CES 12 (en misschien
ook wel CES 11) beter achterwege kan blijven.
Deze vraag – die overigens ook bij het VT is
neergelegd – bracht heel wat CES- pennen in
beweging.
Het argument van VRS Meijendel tegen CES 11 en
CES 12: “Na CES 10 zien wij een grote hoeveelheid
adulte Kleine Karekieten opduiken die we het hele
seizoen niet gezien hebben en die onmogelijk
broedvogels ter plaatse kunnen zijn omdat hun
aantal daar domweg te groot voor is. Hetzelfde
geldt ongetwijfeld voor de grote stroom eerstejaars
Kleine Karekieten die eind juli en begin augustus
opduiken: er is geen enkele reden om aan te nemen
dat die uit de plaatselijke broedpopulatie afkomstig
zijn. En dat zijn alleen nog maar de Karekieten, een
van de laatste broedvogels. Fitissen, Grasmussen,
Nachtegalen en mezen voltooien hun broedseizoen
nog veel eerder en de vervuiling van hun
broedresultaten met instroom van buiten is nog veel
groter”.
Veel CES ringers benadrukken juist het belang van
de laatste twee rondes. Daarbij wijzen ze op de
vangst van nog amper vliegvlugge jongen en
vrouwtjes met goed ontwikkelde broedvlekken,
met name bij de Kleine Karekiet (Peter van Zwol,
Pascal Gijsen, Ton Eggenhuizen, Bert Winters). Ook
de terugvangsten van eerder in het seizoen
geringde jonge vogels duiden erop dat lokale
vogels ook in de laatste rondes een belangrijke rol
spelen.
Ook het officiele standpunt van de CES
coördinator Frank Majoor is heel duidelijk: “De
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waarde van het CES vangen eind juli-begin
augustus is wel degelijk groot. Er zal zeker een
bepaalde mate van dispersie zijn. Maar omdat je
zonder geluid vangt trek je de trekkers niet uit de
lucht. Er zijn late soorten die je juist in deze laatste
periodes vangt. Zo vang je het grootste deel van de
1kj Bosrietzangers in periode 11. En ook van de
Kleine Karekiet vang je in de laatste twee periodes
nog veel plaatselijke broedvogels. Vergeet niet dat
CES een standaad index is. We pogen te meten wat
de Nederlandse broedvogels doen. En dat hoeven
niet de broedvogels te zijn van jouw CES-plek en
zeker niet alleen de vogels die broeden binnen jouw
net opstelling...”
Tijdens de CES-dagen is al eens gemeld dat er
statistische methodes zijn om de invloed van
eenmalige vangsten van doortrekkers te beperken.
Ook Henk van der Jeugd wijst erop dat Hans
Schekkerman
bij
het
Vogeltrekstation
al
berekeningen heeft gemaakt met verschillende
combinaties van vangdagen en daarbij onder
andere
rekening
heeft
gehouden
met
soortspecifieke trekpatronen. Daarbij is gebleken
dat het niet uit maakt voor de resultaten of je CES
11 en CES 12 wel of niet meeneemt. Het grote
voordeel van het wél opnemen van CES 11 en CES
12 is dat het de de steekproef groter maakt,
waardoor de betrouwbaarheid van de uitkomsten
toeneemt. Het opstellen van zogenaamde
‘soortspecifieke datumgrenzen’ is in elk geval in
Nederland dus niet zinvol.
De grote waarde van het CES programma staat
dan ook niet ter discussie; de steekproef van meer
dan 10.000 vogels per jaar levert een zeer
waardevolle reeks gegevens op over de
reproductie en de overleving van onze
broedvogels!
Wel komt uit de reacties de indruk naar voren dat
veel meningen zijn gebaseerd op riet- of
moerasgebieden, met een grote rol voor de Kleine
Karekiet. De CES coördinator geeft daarom ook
aan dat voor bos- en duingebieden het CESseizoen mogelijk een periode naar voren
geschoven zou kunnen worden. Dus met behoud
van de 12 periodes, maar eerder in april beginnen
en eind juli stoppen. Maar wat voor invloed dit zal
hebben op de vergelijkbaarheid van de landelijke
reeks is nog niet duidelijk.
Het probleem van niet lokale vogels beperkt zich
ook niet tot de laatste CES rondes. Al eerder is
vastgesteld dat in de eerste CES rondes regelmatig
doortrekkers worden gevangen. En Frank Majoor
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meldde een adulte Kleine Karekiet in de Ooijse
Graaf, die tijdens de vangst op 11 juni geen actieve
cloaca en vetgraad 2 had. Die werd later dat jaar in
Noorwegen weer terug gevangen! Daaruit blijkt
maar weer eens dat het consequent opschrijven
van broedvlek, cloaca en (trek)vet mogelijkheden
biedt om lokale broedvogels te onderscheiden van
’doortrekkers’.
Mogelijk zijn er ook nog andere methodes om
’niet lokale’ vogels te onderkennen. Zo stelt Bert
Winters voor om meer naar de ’life lists’ van de
CES vangsten te kijken; hij heeft voorbeelden van
lokale vogels die binnen CES slechts éénmaal
gemeld zijn.
Er ligt ook nog betrekkelijk weinig ’feitenmateriaal’
om aan te tonen dat er ’veel’ niet lokale vogels
worden gevangen in de laatste (of in de eerste)
CES periode. Het lijkt dus nog wat vroeg om nu al
harde uitspraken te doen over het mogelijk nut
van het verschuiven van de CES periode in
bepaalde biotopen. En, zoals Bert Winters
opmerkte, er is ook nog veel discussie mogelijk
over de definitie van wat ’lokale vogels’ zijn. Zijn
dat vogels van binnen de netopstelling, of mogen
ze ook van een duinmeertje verderop komen? Er is
dus nog ruim voldoende stof voor discussie voor
de volgende CES dag!
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Verrassing
Jan Hendriksma
Het is meer dan 40 jaar geleden dat ik. in het bezit
van een pulli vergunning, langs het Sneekermeer
op pad was met de bedoeling om jonge
weidevogels te ringen. In die tijd zag het veld er
nog wel wat anders uit als tegenwoordig natuurlijk.
In die omgeving waren nog verscheidene
baltsplaatsen van de Kemphaan. Het was dan ook
niet een grote uitzondering wanneer een vogel als
een tureluur, maar dan zonder lichte vleugelstreep
bijna zwijgend om je heen cirkelde, alleen een
zacht kuk, kuk, kuk kon je horen. Ik kon dan heel
zo nu en dan een kemphaanpul ringen. Prachtige
beestjes waren dat, gemarmerd op het ruggetje.
Kom daar nu nog maar eens om. Wel dat kwam ik
gistermiddag. Ik ken een boer die nog een echt
ouderwetse bedrijfsvoering heeft. Hij maait dan
wel met een cyclomaaier met een wildverdrijver die
wel 3 meter voor de trekker uitsteekt en uiteraard
maait hij laat. In zijn kruidenrijke veld broeden dan
ook wel 20 gruttoparen en hij dacht ook zelfs een
broedende Kemphen te hebben maar dat leek mij
wel wat al te optimistisch. Maar gisteren belde hij
mij of ik even langs kon komen en wat ringen
meenemen van de kemphaanmaat. En jawel hoor,
uit een slootwal konden we 2 pulletjes vissen,
ringen en fotograferen. Omdat de meeste ringers
waarschijnlijk nog nooit een jonge kemphaan
hebben gezien doe ik hier een foto bij. Ik hoop dat
hij goed overkomt want dat weet je bij mij nooit. Is
het niet een plaatje? Groetend, Jan

Gijs van Tol, gijsvantol@yahoo.com
Noot Vogeltrekstation
In de statistische berekening van de jaarlijkse
overleving binnen het CES wordt rekening
gehouden met het voorkomen van niet-lokale
vogels. Door slim gebruik te maken van de
informatie die verkregen wordt uit terugvangsten
binnen
hetzelfde
seizoen
kan
effectief
gecorrigeerd worden voor het voorkomen van
niet-lokale vogels, zodat de overlevingsschattingen
niet ‘vervuild’ raken. Rekening houden met het
voorkomen van niet-lokale jonge vogels die de
reproductieindex vervuilen is moeilijker, maar de
berekeningen van Hans Schekkerman laten heel
duidelijk zien dat het weglaten van één of meer
vangdagen geen oplossing biedt.

Kemphaan pul, 5 juni 2010 Foto dhr. Booij

Terugmeldingen 2010-3
Henk van der Jeugd
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.
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Terugmeldingen van vogels met Nederlandse
ringen en/of vogels gevonden in Nederland die
om de één of andere reden bijzonder zijn.
Rosse Grutto, Limosa lapponica, Arnhem 1218332

Van de bijna 4000 Rosse Grutto’s die in de loop
der tijd door Joop Jukema met het wilsterslagnet
werden gevangen en geringd, vormt deze vogel
een uitzondering door de hoge leeftijd. De vogel
werd geringd op 15 mei 1984 in de Peasenser
polder buitendijks als man na 2kj, en
gecontroleerd op 17 mei 2010 bij Nes op Ameland.
Een Rosse Grutto van minimaal 27 jaar oud.
Zwarte Ooievaar, Ciconia nigra, Hiddensee CA 013315

Op 19 augustus 2010 werd de kleurring van deze
vogel (T188) afgelezen op Het Loo nabij Apeldoorn
door Prof. mr. Pieter van Vollenhoven. De vogel
was op 22 juni op het nest geringd in het
Spreewald ten zuidoosten van Berlijn. Een tweede
jong uit hetzelfde nest, T187, werd een week
eerder in de buurt van Dresden gezien, hetgeen
kan duiden op een onafhankelijke najaarstrek van
de nestgenoten. Geringde (oranje) Zwarte
Ooievaars zijn zeldzaam in Nederland. Lees meer
op www.ooievaars.eu
Zwarte Ibis, Plegadis falcinellus, Madrid Icona 7110525

Op 28 december 2009 werd een dode Zwarte ibis
gevonden
langs
de
Hoofdweg
in
de
Haarlemmermeer. De vogel droeg een kleurring en
bovengenoemde metalen ring. De Spaanse
ringgegevens zijn nog niet verwerkt. Het is pas de
tweede keer dat een geringde Zwarte Ibis in
Nederland opduikt. Het vorige geval stamt uit
1926 en betreft een vogel die enkele maanden
eerder in Hongarije geringd werd als nestjong.

capaciteit is helaas beperkt. We vragen daarvoor
uw begrip.
Tot nu toe zijn vier GRIEL workshops gezamenlijk
georganiseerd zijn door Vogeltrekstation en lokale
ringers. 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 een goede
internettoegang voorhanden te zijn.
Begin december zal er een verbeterde versie van
GRIEL online zijn. In de nieuwe versie is het o.a.
mogelijk om naast het aangeven van de locatie
m.b.v de google kaart ook direct de coordinaten
van de locatie - in graden, minuten en seconden,
in te voeren. Wanneer u inlogt ziet u op de
welkom pagina of de nieuwe versie online is. U
kunt lid worden van het GRIEL-forum door een
email te sturen naar: peterfvanzwol@gmail.com.
100 jaar vogels ringen
In 2011 is het 100 jaar geleden dat de eerste
officiele Nederlandse vogelring werd aangelegd.
Daarmee werd de basis gelegd van wat inmiddels
is uitgegroeid tot een niet meer weg te denken
onderzoeksmethode waarmee individuele vogels
gevolgd kunnen worden. Gedurende deze 100 jaar
zijn er in Nederland circa 10,5 miljoen vogels van
een metalen ring voorzien!
In 2011 staat Vogeltrekstation uitgebreid stil bij
het 100-jarig jubileum. Op de nieuwe website die
in december online gaat is een speciale pagina
gemaakt waar u informatie vindt over alle
activiteiten in het jubileumjaar. De hoogtepunten
worden gevormd door een tweetal gebeurtenissen
in mei en september 2011:

Voor zover bekend hebben alle ringers en melders
die GRIEL gebruiken willen nu toegang tot GRIEL.
Mocht u desondanks problemen hebben met
inloggen stuurt u ons dan een berichtje.

Op 24 mei 1911 werd de eerste Nederlandse
vogelring aangelegd bij een Spreeuw te Nijkerk.
Exact 100 jaar later spelen we dit na! Een historisch
spektakel met tal van gebeurtenissen. De
organisatie is nog in volle gang en u hoort hier
binnenkort meer over. Op 9 september 2011
organiseren we het symposium ‘100 jaar vogels
ringen’ in Naturalis te Leiden voor ringers en
genodigden. Het programma wordt momenteel
vormgegeven, en ook hierover hoort u later meer.

Op http://www.vogeltrekstation.nl/griel.htm vindt
u informatie over GRIEL. U treft daar de laatste
versie van de handleiding aan (momenteel versie
1.3). Ook is er een sectie ‘veel gestelde vragen’ in
de maak. Wegens tijdgebrek gaat het werken aan
de handleiding en deze sectie langzaam. We
zouden dat graag anders zien, maar onze

Naast
deze
twee
hoogtepunten
zal
Vogeltrekstation in 2011 uitgebreid in de diverse
media te horen en te zien zijn. Ook zullen we met
een geheel vernieuwde informatiestand aanwezig
zijn op diverse evenementen. U kunt de
informatiestand bekijken op de aanstaande
ringersdag. Bent u zelf betrokken bij een

Henk van der Jeugd - Vogeltrekstation

Mededelingen van het VT
Henk van der Jeugd
GRIEL
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evenement? U kunt de stand lenen en zelf
beheren, of de medewerkers van Vogeltrekstation
komen met de stand naar uw evenement. Meld uw
belangstelling bij ons! Heeft u zelf ideeën voor het
jubileumjaar of wilt u ons helpen bij de organisatie,
neem contact op met Vogeltrekstation! De
organisatiecommissie bestaat uit Woutéra van
Andel, Symen Deuzeman, Henk van der Jeugd,
Froukje Rienks en Jan Staal.

Stap 3

Adresgegevens invullen

Ringersdag 2010
De 51e Ringersdag vindt plaats op zaterdag 11
december 2010 in hotel Haarhuis, tegenover het
centraal
station
in
Arnhem
www.vogeltrekstation.nl/ringersdag_programma.htm.

Nieuwe website van het Vogeltrekstation
De nieuwe website is hopelijk in bedrijf voor
kerstmis 2010. Eén nieuwtje is de installatie van
een webwinkel met IDEAL. Webwinkels met het
IDEAL betaalsysteem worden steeds algemener.
Het is heel eenvoudig. U vult zelf uw
winkelwagentje met de items die u wilt hebben.
Vervolgens gaat u naar afrekenen, en vult u uw
gegevens in (heeft u dit eenmaal gedaan dan
worden uw gegevens bewaard voor een volgend
bezoek). U kiest voor ‘verzenden per post’ (er
worden 5 euro verzendkosten in rekening
gebracht), of voor ‘zelf ophalen’ (gratis).
Vervolgens kiest u voor IDEAL, u kiest uw eigen
bank en betaalt op de gebruikelijke wijze via online
bankieren. Indien u geen online bankieren heeft
maakt u het bedrag over. Zodra de betaling binnen
is worden de artikelen verzonden. Er worden dus
geen spullen meer verzonden of klaargezet
voordat de betaling is ontvangen, en er worden
geen facturen meer verzonden!
Stap 1

Maak uw keuze
Voeg item toe

Stap 2

Ga naar afrekenen

Kies voor verzenden, of
zelf ophalen

Kies betaalwijze

Figuur 1. Omgaan met de webwinkel op de nieuwe
website die eind 2010 operationeel zal zijn.

Nieuwe netpalen
De netpalen van de firma Wijlhuizen zijn niet
langer leverbaar. Op dit moment bestaat de
voorraad nog uit een kleine 20 palen.
Vogeltrekstation heeft een alternatief gevonden in
de vorm van aluminium palen van de firma
UMEFA. De stokken zijn koppelbaar, de
afzonderlijke delen zijn 90 cm lang. Drie delen
geven gekoppeld een netpaal van 2,7 meter, hoog
genoeg voor een standaard mistnet. De stokken
zijn aantrekkelijk geprijsd; €3,12 per deel.
Vogeltrekstation
heeft
een
proefvoorraad
ingekocht en het is mogelijk deze bij ons te
bestellen. Er is ook een variant in staal leverbaar,
bijvoorbeeld handig als onderste deel en stevig
genoeg om in de grond te slaan. De aluminum en
stalen delen passen op elkaar. Dit type netpaal
wordt al tot grote tevredenheid gebruikt door
vleermuisvangers. Op de aanstaande ringersdag
zijn de stokken te bekijken en te koop.
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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 1 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. Heeft u nog geen toegang tot GRIEL en wilt u graag
ringgegevens invoeren, meld het ons en u kunt aan de slag.
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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