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Voorwoord
Hartje zomer valt deze OHV op uw deurmat. Het
voorjaar is achter de rug waarin velen zich
verbaasden
over
de
enorme
aantallen
Zwartkoppen en Tuinfluiters die uit de
winterverblijven terugkwamen. Ook Rietzanger
deed het op veel plekken geweldig. De meeste
broedvogels leverden al vliegvlugge jongen toen
in midden juli in grote delen van Nederland de
hemel openbarstte. In de tweede helft van juli
moesten ringers hun moment goed kiezen om de
netten en de vogels droog te kunnen houden. Met
name Kleine Karekiet en Bosrietzanger (en
vervolglegsels van onder andere Rietzanger) zullen
onder de natte juli-maand te lijden hebben gehad.
Daarmee zal met het CES-seizoen 2011 wederom
een bijzonder jaar aan de database worden
toegevoegd. Juist
om deze effecten te
kwantificeren is in 1994 het CES-project gestart.
Dat de ’oral histories’ van oude vogelvangers niet
alleen mooie verhalen zijn, maar ook licht kunnen
werpen op ornithologische fenomenen uit
vervlogen tijden, was wel bekend uit verhalen over
de “lytse swarte” 1 . Arend Veensta tapt in deze OHV
uit het zelfde vaatje in zijn bijdrage over
roodpootkieviten, en werpt daarmee een
intrigerende vraag op waar de steltloperringers de
tanden in kunnen zetten. De bijdrage van Kees van
Oers gaat over een veel recenter fenomeen waar
ringers een bijdrage kunnen leveren: de
onderzoeksmogelijkheden die in het DNA van
vogels verscholen ligt. Dat RAS-onderzoek ook al
na drie jaar fraaie resultaten kan opleveren bewijst
René Oosterhuis in zijn artikel over de Groninger
Huismussen. Een mooiere aansporing kan het
ringMUS-project nauwelijks krijgen.
Kan het een ringer ontgaan zijn dat het
Ringonderzoek in Nederland precies 100 jaar
bestaat? Ik kan het mij moeilijk voorstellen. Ook de
landelijke en regionale pers heeft veel aandacht
besteed aan dit jubileum. Het was namelijk op 24
mei 1911 dat de eerste Nederlandse ring om een
spreeuwenpoot werd gebogen. Dit feit is
uitgebreid gevierd in Nijkerk waar deze historische
ringersdaad werd herhaald in vergelijkbare setting.
Henk van der Jeugd verhaalt hierover. Op enkele
foto’s bij dit verhaal zijn ook de speciaal voor dit
lustrum vervaardigde T-shirts te zien. Nog niet
1

Jukema, J., e.a. 2001, Goudplevieren en Wilsterflappers;
eeuwenoude fascinatie voor trekvogels. Fryske Akademy
Ljouwert/KNNV Uitgeverij, Utrecht.

besteld? Surf naar www.vogeltrekstation.nl. Ook
van zijn hand is een korte bijdrage over de
reproduceerbaarheid van biometrie en in het
bijzonder de vleugelmaat. Het verdient duidelijk
aansporing dat ringers onderling hun biometrische
bepalingen
vergelijken.
Niet
alleen
op
certificeringsdagen, maar ook binnen de eigen
ringgroep en bij onderlinge bezoeken aan elkaars
ringplek. Door onze methodiek onderling af te
stemmen, worden de door ons verzamelde
gegevens immers nog waardevoller dan zij al zijn.
In deze OHV treft u niet het jaarverslag van 2010
aan. Naar verwachting zal het in het volgende
nummer worden opgenomen.
Ton Eggenhuizen
Agenda (zie ook: www.vogeltrekstation.nl)
13 augustus 2011

Certificering Zwarte Meer

3 september 2011

Certificering Berendrecht

9 september 2011 Symposium 100 jaar vogels ringen
10 september 2011

Certificering TerWispel

24 september 2011

Certificering Meijendel

15 oktober 2011

Certificering Korverskooi

26 november 2011 Landelijke dag SOVON / VBN / VOFF
52e Ringersdag

10 december 2011
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In 2011 vieren we dat het 100 jaar geleden is dat de eerste
wilde vogel in Nederland geringd werd. Speciaal voor dit
jubileum is een logo vervaardigd door Monique Beijaert.
Postzegels en T-shirts met dit logo zijn te koop in de
webwinkel:
www.vogeltrekstation.nl/winkel
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Roodpootkieviten, blijft dat een mysterie?
Arend Veenstra
Dit verhaal begint op 24 januari 1998 in ‘Het
Wapen van Baarderadeel’ te Jorwerd. In deze
vermaarde kroeg vergaderen vanmorgen de
wilsterflappers
verenigd
in
‘Het
Friese
Vogelvangersbelang’. De opkomst is goed en de
sfeer daar in de bovenzaal uitstekend. Niet alleen
wordt er serieus vergaderd, maar er is tussendoor
voldoende gelegenheid om ervaringen uit te
wisselen over de (bijzondere) vangsten van het
afgelopen jaar. Aan het einde van het officiële
gedeelte neemt Joop Jukema het woord. Hij vertelt
dat hij in gesprekken met oudere wilsterflappers
heeft gehoord, dat er vroeger in het allerlaatst van
het vangseizoen (“vaak lei er al in laagje ii yn ‘e
sleatten) soms kieviten werden gevangen met
extra rode poten. Ze werden vooral bij vorsttrek
gevangen en ook wel ’Noormannen’ genoemd. Het
waren forse vogels, die door gewicht, pootkleur en
grote kuiven opvielen. Helaas is het met deze
‘roodpoten’ net als met de kleine goudplevier, ze
worden tegenwoordig niet meer gevangen, althans
niet opgemerkt. Maar Joop zou Joop niet zijn, als
hij niet zou proberen toch iets van dit mysterie
boven water te halen. Daarom brengt hij het hier
ter sprake, in de hoop dat er nog een oudere
flapper reageert die ze ooit zelf gevangen heeft.
Hier en daar klinkt uit de zaal een instemmend
gemompel. Hette Cuperus “hat se d’r wolris foar
hawn. Je koene se der samar út” (Hette Cuperus
had ze wel eens gevangen. Je kon ze goed
herkennen). En ook de Mulders, eveneens uit
Hindeloopen, vingen ze soms. Het blijken
herinneringen uit een grijs verleden en het geeft
niet veel hoop voor de toekomst. Niettemin doet
Joop een beroep op de aanwezigen attent te zijn,
zeker nu er met nieuwe spelregels (ringen en weer
loslaten) naast goudplevieren ook kieviten
gevangen mogen worden. Na afloop van de
vergadering praten Joop en ik nog even na en
geeft hij mij het adres van Douwe van der Zee uit
Exmorra. Hij was er in zijn jeugd getuige van dat
wilsterflapper Durk Wassenaar in de omgeving van
Berlikum af en toe enkele ‘roodpoten’ ving.
Zo nu en dan kom ik in de Westhoek en het
duurde niet lang of ik zat bij Douwe van der Zee
aan de koffie. Er volgde een aardig gesprek, want
hij heeft een goed geheugen en kan beeldend
vertellen over zijn jeugdervaringen bij Durk
Wassenaar “efter de Skûle”. Daarnaast bleek dat
Douwe zeer verdienstelijk schildert en toen ik
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vertrok, gaf hij me de verzekering dat hij
schets zou proberen te maken van
roodpootkievit. Hij hield woord, ja meer dan
want enkele maanden later toonde hij me
mooi schilderij met daarop een kievit
helderrode poten in het wijde Friese land.

een
een
dat,
een
met

Zelf vang en ring ik al jaren volwassen kieviten in
de Kop van Drenthe en het aangrenzende Zuidelijk
Westerkwartier. Daardoor krijg je wel wat kijk op
de pootkleur van kieviten. Die varieert nogal.
Jonge dieren hebben donkere poten, poten van
volwassen zomervogels zijn soms bleek-roze en in
de herfst vang ik vele met donker-roze
onderdanen. Maar geen roodpoten. Althans, dat
dacht ik. Maar op 18 februari 1998 stond ik in Cor
Hamming’s land te vangen, bij de Matsloot aan de
oostkant van het Leekstermeer. De afspraak was
dat, wilde het wat lukken, ik Keimpe Visser * uit
Moleneind zou bellen, zodat we samen nog eens
konden overleggen over de kenmerken van de
gevangen vogels. Keimpe let meer op details en
dat is uitermate belangrijk. Ook spraken we af, de
pootkleur van kieviten vast te leggen aan de hand
van een kleurenkaart, zodat we het in het vervolg
over dezelfde kleurschakeringen hebben. Zo’n
kaart haalden we bij de schilder.
Om 11 uur heb ik zes kieviten en bel Keimpe. Het
gaat lekker, we vangen 11 wilsters en 25 kieviten,
waarvan één met een duidelijk afwijkende
pootkleur. “Maar” schrijf ik in mijn dagboek “Durk
Wassenaar zal het wel geen roodpoot noemen”.

Figuur 1. Overjarige man, gevangen in winterperiode op
14 februari 2000, Matsloot (Dr). Pootkleur oranje-rood.
Mogelijk een roodpoot? Voor een versie in kleur zie:
http://www.vogeltrekstation.nl/informatie-voorringers/downloads (Foto’ roodpootkievit’)

De kleur zweemt naar oranje-rood en is niet
helder-rood wat ik in mijn hoofd heb. Gelukkig
hebben we deze pootkleur op foto vastgelegd.
*

Helaas overleed Keimpe Visser in de zomer van 2001
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Op 14 februari 2000 probeer ik voor het RAS
project van de Bond van Friese Vogelbeschermings
Wachten een paar kieviten te vangen op een
terrein van het Fryske Gea bij Anjum. Helaas blijkt
me opnieuw dat ze niet hier maar in het
Lauwersmeergebied zitten. Teleurgesteld rijdt ik
terug, maar kijk nog even bij Cor Hamming nabij
de Matsloot. Daar vliegen er een paar en ik besluit
alsnog een kansje te wagen. Met enige moeite
vang ik nog 5 kieviten en opnieuw zit er één tussen
met een afwijkende pootkleur. Ik bel Lex Tervelde
(ook een liefhebber) die dichtbij woont. Hij is thuis,
komt even langs, en stelt mij in staat een foto te
maken. De pootkleur lijkt op de vogel van twee
jaar geleden (figuur 1).
In de voorzomer van 2000 trekken Joop Jukema en
Catharinus Monkel naar het noorden van
Scandinavië in de hoop daar wat broedende
kieviten op het nest te kunnen vangen en hun
pootkleur vast te stellen. Helaas mislukte hun
missie, ze vangen te weinig en het zijn geen
roodpoten.
Soms krijgt een mens zomaar een ingeving. Toen
ik hoorde van de plannen van Joop en Catharinus
om in Scandinavië roodpootkieviten op te sporen,
dacht ik “waarom vraag je niet aan Henk van der
Starre uit Reeuwijk naar zijn bevindingen hierover.
Als er iemand is die veel levende kieviten in
handen heeft gehad, is hij het wel.” Insiders weten
dat pakweg tussen 1940 en 1960 er ruim 10.000
kieviten op de Reeuwijkse Plassen door vader Cor
en later ook door zoon Henk v.d. Starre zijn
gevangen en geringd. Een belangrijk deel daarvan
in de late herfst en het vroege voorjaar, in de
periode dus dat de kans op het vangen van
roodpoten het grootst lijkt.
Op mijn vraag aan Henk of hij iets wist over
roodpootkieviten, was zijn antwoord: “ze bestaan.”
En direct daarop: “Misschien heb ik er nog één in
het hok.” Toen ik een beetje van de verbazing
bekomen was, spraken we af, dat ik spoedig langs
zou komen om de bewuste kievit te fotograferen.
Daarnaast zou hij in zijn archief nakijken of er
concrete dingen waren opgeschreven, die zijn
mening onderschreven. Ik liet er geen gras over
groeien en reisde naar het vertrouwde adres aan
de Reeuwijkse Plassen.
Bijgaande foto (figuur 2) toont de Kievit die Henk
op 22 februari 1995 ving en als lokvogel heeft
aangehouden. Een overjarige man, die inderdaad
een afwijkende pootkleur heeft, maar al weer niet
zo fel rood als ik in mijn gedachten heb. Overigens

is de kans aanwezig dat de pootkleur door
jarenlange gevangenschap iets gaat verbleken.

Figuur 2. Door Henk v.d. Starre op 22 februari 1995
gevangen te reeuwijk. Overjarige man. Pootkleur oranjerood Mogelijk een roodpoot? Voor een versie in kleur zie:
http://www.vogeltrekstation.nl/informatie-voorringers/downloads (Foto’ roodpootkievit’)

Inmiddels heeft Henk in zijn archief meerdere
notities gevonden, waarbij sprake is van afwijkende
pootkleur. Die hebben niet alleen betrekking op de
periode 1940 – 1960 maar ook op zeer recente
vangsten. Hij schrijft onder andere het volgende:
“De laatste die ik ving waren er 7 van een
scheerkoppel ** eind november 1996. Van dezelfde
koppel ving ik eerst 29 en vlak daarna 23 in één
slag. Alle 7 forse vogels.”
En hij vervolgt: “Het rood moet je zien als
steenrood, duidelijk roder dan de roze of
grijsachtige poten die je in het algemeen ziet, maar
niet een felle rode kleur.” Tot nu toe heeft hij van
deze roodpoten helaas nog geen terugmelding
gehad uit de broedgebieden.
De foto die ik maakte van de lokkievit van Henk
van der Starre, vergeleek ik met foto’s van de door
Keimpe Visser en mij gevangen vogel op 18
februari 1998 en die van 14 februari 2000. Ze
vertonen grote overeenkomst in pootkleur (figuur
1 en 2). Henk van der Starre schreef dat zijn
roodpoten gemiddeld zo’n 20 gram zwaarder
waren dan gewoon. De door mij gevangen vogels
wogen respectievelijk 270 en 260 gram. Hoewel de
‘winterkieviten’ over het algemeen aanzienlijk
zwaarder zijn dan de broedvogels en de
**

Een scheerkoppel is een dicht opeen heen en weer
vliegende groep kieviten, meestal in de schemer.
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vroegomer- en vroge herfsttrekkers, zijn dit toch
vrij ’gewichtige’ Kieviten. Ze behoorden in elk geval
tot de zwaardere vogels van die vangdagen.
Omdat er inmiddels meer Kieviten worden
gevangen met het wilsternet dan voorheen, leek
het me de moeite waard mijn ervaringen eens op
papier te zetten en van foto’s te voorzien. Het zou
mooi zijn, als er hier of daar een Kievit met
afwijkende pootkleur wordt gevangen. Laat men
vooral goed opletten en proberen zoiets op foto’s
vast te leggen (of te laten vastleggen) en eventuele
andere opvallende kenmerken noteren.

hier op doortrek worden gezien op weg van of
naar een zuidelijker gelegen overwinteringsgebied.
Van veel gevallen zijn melder en ringer bij ons
bekend. Wie heeft er iets opgeschreven over
pootkleur, wie heeft de vogels gemeten en
gewogen?

Nog mooier wordt het, als er eens een
terugmelding van een roodpoot binnen zou
komen uit het broedgebied. Pas dan kan gerichter
gekeken worden, of er in zo’n gebied een iets
afwijkend slag kieviten voorkomt, zodat blijkt of
Durk Wassenaar en de zijnen het destijds bij het
rechte eind hadden met hun ’Noormannen’.
Maar eerst maar een paar vangen! Het spreekt
vanzelf dat ik dat graag zou horen.
Arend Veenstra - veenstraa@planet.nl
Dit artikel verscheen in 2001 in Vanellus.
Naschrift Vogeltrekstation
Verreweg de meeste terugmeldingen van in
Nederland geringde kieviten komen uit zuidwest
Europa en noord Afrika, en niet uit het noorden. In
de database van het Vogeltrekstation zitten slechts
twintig kieviten die een relatie tussen Nederland
en een noordelijk broedgebied (ten noorden van
de 60e breedtegraad) laten zien. Twaalf van deze
twintig relaties hebben betrekking op vogels die
als pull of net vliegend jong in het noorden
geringd zijn en in Nederland zijn teruggemeld in
de winter (3), op doortrek in voor- of najaar (8), of
in de zomer (1, een vers dode vogel in juli, een
broedvogel?). Als de theorie klopt zijn dit
potentiële roodpoten. Vijf vogels werden
gevangen op doortrek in het voorjaar (4) of najaar
(1) en werden teruggemeld uit een noordelijk
broedgebied in een later voorjaar of zomer. Ook
deze vogels zouden roodpoten geweest kunnen
zijn. Eén van de vier voorjaarsvogels werd
overigens gevangen bij de Matsloot, door, jawel,
Arend Veenstra. Helaas maakte Arend geen
aantekening van de pootkleur. Drie vogels
tenslotte werden als pull in Nederland geringd en
later in het broedseizoen teruggemeld uit het
noorden.
De conclusie is dat er wellicht noordelijke kieviten
in Nederland overwinteren, maar dat de meeste
6 - Op Het Vinkentouw

Figuur 3. Locaties van ring- en terugmeldingen van
Kieviten. De meeste vogels worden in de winter en op trek
teruggemeld in Engeland, Zuidwest Europa en Noordwest
Afrika. Uit het
noordelijkste deel van het
vespreidingsgebied, het mogelijke herkomstgebied van
roodpootkieviten, komen relatief weinig terugmeldingen.
Opvallend is de oostelijke component in het
terugmeldpatroon, met relatief veel terugmeldingen uit de
Baltische staten, Rusland en Kazachstan. De meest
oostelijke tergmelding, van de Zuidoost-oever van het
Baikalmeer in Rusland, net ten noorden van Mongolië, is
niet afgebeeld. De kaart is vervaardigd in GRIEL.

Er zijn echter ook kieviten die in Nederland zijn
geboren en in het noorden zijn gaan broeden, en
er is één vogel die mogelijk het omgekeerde
patroon laat zien. Dat pleit tegen het bestaan van
een noordelijke roodpootpopulatie, want er vindt
kennelijk genetische uitwisseling plaats. Tenslotte:
wat zeggen onze Scandinavische en Russische
collega’s? Kijken zij weleens naar pootkleur? Met
oplettendheid en speurwerk moet het mysterie op
te lossen zijn! Wie neemt het initiatief?
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Het gebruik van DNA voor vogelonderzoek
Kees van Oers
Inleiding
Voor veel ringers zullen de woorden genetisch en
moleculair een lichte huivering opwekken en wordt
bij het woord DNA de bladzijde al snel omgeslagen
op zoek naar iets tastbaarders. Toch is er veel
informatie te halen uit het erfelijk materiaal van onze
vogels wat ons een aantal interessante inzichten kan
geven. In dit artikel geef ik een overzicht over wat
DNA, het erfelijk materiaal van een organisme ons
kan vertellen, dus wacht even met de bladzijde
omslaan. Door het steeds goedkoper en
eenvoudiger worden van moleculair genetisch
onderzoek is het gebruik van DNA erg toegenomen.
Een goede mogelijkheid dus om eens te bekijken of
met eenvoudige middelen ook ringers een bijdrage
kunnen leveren.
Wat is DNA?
DNA of Desoxyribonucleïnezuur is de belangrijkste
chemische drager van erfelijk overdraagbare
informatie in alle bekende organismen. Met erfelijk
overdraagbaar bedoelen we dat de informatie van
ouders wordt overgedragen op hun nakomelingen.
Een DNA-molecuul bestaat uit twee lange strengen
van nucleotiden, die aan elkaar zijn verbonden door
zogenaamde basenparen. Er zijn verschillende basen,
die we ook wel letters geven (C, T, G en A) en de
volgorde van deze verschillende letters wordt ook
wel een sequentie genoemd (bv. ACTGAGAGATC).
De kracht van DNA is dat er oneindig veel sequentie
mogelijkheden zijn en daarom kan DNA unieke
erfelijke informatie bevatten. DNA strengen vormen
chromosomen en verschillende organismen hebben
verschillende aantallen van deze chromosomen. Zo
heeft de mens 24 paar van deze chromosomen en
een koolmees 40 paar.

om een aantal veertjes te verzamelen (trekken).
Doordat samen met groeiende veertjes vaak wat
cellen meekomen en in volgroeide veren pulpcellen
zitten, is het mogelijk uit slechts een klein aantal
veertjes genoeg DNA te halen voor een DNA analyse
(Taberlet & Bouvet 1991).
Genetische markers
Aangezien we niet de complete basevolgorde van
elk individu kunnen bepalen, moeten we voor elke
specifieke vraag via een andere methode te werk
gaan. Vaak wordt gewerkt met zogenoemde
moleculaire markers. Dit zijn korte stukjes DNA
sequentie die variëren tussen individuen. Dit kan
variatie zijn in de sequentie zelf, dus in de letters
(sequentie polymorfisme), maar ook in de lengte van
de sequentie (lengte polymorfisme).
Als we het over variatie in slechts 1 basenpaar
hebben, noemen we de marker een SNP (snip; Single
Nucleotide Polymorphism). SNPs zijn op grote schaal
aanwezig op elk genoom en vormen de basis voor
veel variatie binnen een soort. Zo komen er bij de
koolmees ongeveer 2 miljoen SNPs voor op het hele
genoom (van Bers et al. 2010).
Ook microsatellieten worden vaak gebruikt voor
genetisch onderzoek. Dit zijn stukjes sequentie met
een herhaalde component erin. Zo kan het
bijvoorbeeld een herhaling van de letters TAGA zijn.
Individuen van een soort verschillen dan in het
aantal TAGA herhalingen van deze microsatelliet. Zo
kan één individu bijvoorbeeld 4 van deze TAGA
stukjes hebben en een ander 6. Als we de
microsatelliet dus bekijken, dan verschillen
individuen in de lengte van dat stukje DNA.

Waar halen we bij vogels DNA vandaan?
Een groot voordeel in vergelijking met andere
organismen is dat er bij vogels DNA in de celkernen
van rode bloedcellen aanwezig is. Voor het grootste
gedeelte van genetisch onderzoek heb je slechts een
klein beetje van dit DNA nodig. Dat betekent in de
praktijk dat een klein druppeltje bloed van 5 tot 10
microliter vaak al genoeg is om DNA te krijgen voor
een aantal van deze analyses. Het afgenomen bloed
wordt opgeslagen in een vloeistof (buffer) die,
afhankelijk van de buffer, in een vriezer of bij
kamertemperatuur een aantal jaren goed blijft.

Figuur 1. Gedeelte van een gel met een bandenpatroon van
2 mannetjes (1 bandje) en 2 vrouwtjes (2 bandjes)
koolmezen.

Als alternatief voor bloedafname is het ook mogelijk
Op Het Vinkentouw - 7
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Buiten deze twee markers bestaan er nog een
heleboel andere markers, met namen als AFLPs,
RAPDs minisatellieten en CNVs of mtDNA. Allemaal
hebben ze als overeenkomst dat ze variatie meten.
Voor elke specifieke vraag is het belangrijk de beste
soort markers te nemen. Zo is het voor
ouderschapsanalyse goed om microsatellieten te
nemen, maar voor grootschalige projecten is het
beter SNPs te gebruiken. Ten eerste vanwege de
hoeveelheid informatie die 1 marker heeft, maar ook
vanwege de kosten. SNPs zijn relatief goedkoop als
grote aantallen bekeken worden, microsatellieten
zijn duurder maar ook veel variabeler binnen
populaties.
Geslachtsbepaling
Bij veel vogelsoorten is het moeilijk op basis van
uiterlijke kenmerken de sexe van een individu te
bepalen. Dit geldt in grote mate voor nestjongen,
maar bij ongeveer 50% van alle vogelsoorten zijn
ook volwassen mannen en vrouwen moeilijk of niet
van elkaar te onderscheiden aan de hand van
veldkenmerken. Aangezien er een duidelijk genetisch
verschil is tussen mannelijke en vrouwelijke
organismen, is het wel mogelijk met DNA analyses
een onderscheid te maken tussen mannetjes en
vrouwtjes. Het meest opvallende verschil bij
gewervelde dieren is dat de zogenaamde sexchromosomen van mannetjes en vrouwtjes niet even
groot zijn. Bij zoogdieren noemen we dit het X- en
Y-chromosoom, waarbij het Y-chromosoom slechts
weinig genetische informatie bevat. Mannetjes
hebben een X en een Y en vrouwtjes twee Xchromosomen. Bij vogels is dit omgekeerd; mannen
hebben twee gelijke chromosomen (Z) en vrouwtjes
twee ongelijke (W en Z). Eén van de meest gebruikte
methodes, ontwikkeld door Griffits et al. (1998),
maakt gebruik van twee genen op deze sexchromosomen. Het CHD-W gen is aanwezig op het
W-chromosoom en is dus uniek voor vrouwtjes. Het
CHD-Z gen is aanwezig op het Z-chromosoom dat
zowel mannetjes als vrouwtjes bezitten. Bij de
meeste vogelsoorten bestaat er een lengteverschil
tussen deze genen. Op een gel kan, door middel van
elektrische lading, de lengte van verschillende
stukjes DNA als een bandenpatroon zichtbaar
worden gemaakt. Doordat vrouwtjes dus twee genen
hebben van verschillende lengte en mannen twee
dezelfde genen, is dit verschil zichtbaar op zo’n gel
in het bandenpatroon. Mannen hebben slecht één
band en vrouwtjes twee (Figuur 1). In principe kan
dit op elk laboratorium met de juiste apparatuur
gedaan worden. Op het Nederlands Instituut voor
Ecologie is dit een standaardprocedure.
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Ouderschapsbepaling
Al lijken veel van de vogelsoorten die we observeren
keurige paartjes te vormen, toch blijkt dat veel
vrouwen vreemd gaan en dus eieren leggen die door
andere mannen bevrucht zijn. Ook kan het
voorkomen dat een vrouwtje, bij gebrek aan
bijvoorbeeld een eigen nest, een ei in het nest van
een ander vrouwtje legt. Ook zijn er soorten die een
gemeenschappelijk nest gebruiken om hun eieren in
kwijt te kunnen. Om bij een broedsel te kijken of de
ouders die op het nest geobserveerd zijn wel de
echte ouders zijn, hebben we DNA van de ouders en
van de jongen nodig. We maken daarbij gebruik van
het feit dat DNA uit twee strengen bestaat. Een
marker komt dus op elk van die strengen voor en bij
het testen van een marker zullen dus per individu
twee waardes tevoorschijn komen, we noemen dit
allelen. Bij geslachtelijke voortplanting zal het DNA
van elke nakomeling uit een stukje van de streng van
de vader (vader-allel) en een moeder-allel bestaan
(Figuur 2). Als een individu afwijkt van deze
verwachting, dan hebben we te maken met een
buitenechtelijk jong of eidumpen. Als het
moederallel wel klopt, maar dat van de vader niet, is
de nakomeling buitenechtelijk. Als we genoeg
markers (bij voorkeur variabele microsatellieten)
gebruiken, kunnen we zelfs de biologische vader
terugvinden, mits we die ook bemonsterd hebben
natuurlijk.

Figuur 2. Een schermafdruk van een microsatellietanalyse.
De analyse is van een familie koolmezen, met een vader,
een moeder en twee jongen. De donkere vlakken geven aan
waar mogelijke piekjes kunnen liggen. Deze microsatelliet
heeft dus 10 verschillende allelen in de populatie. In deze
familie heeft elk jong één piekje van elke ouder, wat
aangeeft dat, op basis van deze microsatelliet, dit de
biologische ouders zijn. Het onderste jong heeft slechts één
piekje. Dit komt doordat het twee keer hetzelfde allel heeft
(homozygoot): één van moeder en één van vader.

Het bepalen van soorten, ondersoorten en
kruisingen
De meeste markers zijn soortspecifiek. Dat wil
zeggen dat ze voor elke soort apart ontwikkeld
moeten worden. Zo zullen (de meeste) SNPs die
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ontwikkeld zijn voor een koolmees niet werken in
een kip. Er zijn echter markers die wel variatie tussen
(nauw verwante) soorten aan kunnen tonen. Een
mooi voorbeeld hiervan is beschreven door Bensch
et al. (2002). Ze deden onderzoek in het noorden van
Spanje en het zuiden van Frankrijk, waar een
hybridisatie zone bestaat tussen de gewone tjiftjaf
Phylloscopus collybita, en de Iberische tjiftjaf P.
brehmii. In dit gebied broeden gemengde
broedparen en zijn ook dieren aanwezig die de zang
van beide soorten beheersen. Bensch en zijn
collega’s ontwikkelde 13 AFLP markers die aan- of
afwezig waren in één van de soorten. Daarna
onderzochten ze 91 dieren die op basis van onder
andere hun zang aan een bepaalde soort waren
toegewezen. De markers wezen uit dat zang alléén
geen goede indicatie was voor de soort waartoe een
individu behoorde.
Ethische afwegingen
Vaak moeten voor het verzamelen van DNA
invasieve handelingen worden verricht. Het ‘bloeden’
van een vogel of het trekken van een veer op zo’n
manier dat een vogel er zo min mogelijk ongerief
van heeft vergt enige ervaring. De wetgeving schrijft
daarom voor dat er voor dit soort handelingen een
Dierexperimentencommissie (DEC) protocol nodig is.
In dit protocol worden de ethische aspecten van
onderzoekshandelingen getoetst. Dit houdt in dat de
wetenschappelijke kwaliteit en de maatschappelijke
relevantie van een onderzoek worden afgewogen
tegen het ongerief dat een dier wat betrokken is bij
dit onderzoek moet ondergaan. De intrinsieke
waarde van het dier staat hier voorop. Een
belangrijke afweging bij genetisch onderzoek is
daarom altijd: waarom ga ik DNA verzamelen? De
vraag moet te allen tijde centraal staan en niet het
verzamelen.
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In memoriam: Gerrit Frank
Op 7 juli 2011 is Gerrit Frank op 82 jarige leeftijd
overleden.
Een groot deel van zijn leven stond in het teken
van vogels, vogels en nog eens vogels. Op jonge
leeftijd kreeg Gerrit de liefde voor al wat groeit en
bloeit al van zijn vader mee. Die interesse werd
nog eens aanzienlijk versterkt toen hij in zijn
schooltijd in contact kwam met de vermaarde
vogeldeskundige C.G.B. ten Kate, die hem een
schat aan kennis over vogels heeft bijgebracht.
Als gecertificeerd ringer heeft Gerrit ten behoeve
van wetenschappelijk onderzoek naar schatting
ongeveer 200.000 Europese vogels (meer dan 80
soorten) in zijn handen gehad. Een prestatie die
voor slechts weinigen is weggelegd!
Naast het ringwerk hield Gerrit zich ook bezig met
het houden en kweken van vele soorten vogelszangkanaries in het bijzonder-en schreef hij over
de jaren vele artikelen over vogels in de breedste
zin van het woord.

Gerrit Frank in 2009 te Kamperveen (Fotopersbureau
Freddy Schinkel).

Als voormalig onderwijzer had Gerrit ook de gave
om zijn Ornithologische kennis en kunde effectief
aan anderen over te dragen.
Aan mij de eer om Gerrit te bedanken voor al zijn
op bevlogen wijze aan mij overgedragen kennis en
zijn vertrouwen in mij om zijn geliefde ringstation
te continueren.
Hans Wagenaar, VRS ‘de Glinte’,
Natuurreservaat ‘de Kamperhoek’, Flevoland
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Ervaringen met een RAS-project aan
huismussen in de provincie Groningen
René Oosterhuis
In mei 2007 ben ik begonnen met een RAS-project
aan huismussen op twee locaties in de provincie
Groningen, in de bebouwde kom van Leek en in het
dorp Lettelbert. De locatie in Leek is een tuin midden
in een dorp met 10.000 inwoners. De locatie in
Lettelbert bestaat uit een tuin bij een woonboerderij
in landelijk gebied met verspreid staande huizen en
boerderijen. Met een totaal van circa 200 inwoners.
In 2010 is er een derde onderzoeksplek toegevoegd,
een tuin in de wijk Beijum in de stad Groningen.
Deze relatief jonge wijk is in de jaren tachtig
gebouwd en ligt aan de rand van de stad.
Het vangen
Voor het vangen zijn verschillende vangmethoden
gebruik. De meeste vogels zijn gevangen met
mistnetten.
Huismussen
hebben
vaste
aanvliegroutes naar rustplekken in bijvoorbeeld
hagen. Door het net dwars op deze aanvliegroutes
te zetten zijn veel mussen gevangen. In de periode
met de vliegvlugge jongen is ook gebruik gemaakt
van een slagnet van 1,5 bij 3 meter met daarop voer.
Beide vangmethoden zijn goed bruikbaar om
mussen te vangen maar er treed na 1-2 jaar wel
gewenning op. Eenmaal gevangen mussen laten zich
slecht terugvangen. Zie ook Op Het Vinkentouw nr.
115 (pagina 14-16) waar dit beschreven is.
Naast dat geringde mussen zich lastig laten
terugvangen blijken ook ongeringde mussen steeds
lastiger te vangen als gedurende een langere
periode op een bepaalde plek gevangen wordt.
Omdat het voor RAS noodzakelijk is om jaarlijks
voldoende geringde vogels te hebben (30-40 per
onderzoekslocatie) zijn tal van aanvullende
vangmethoden geprobeerd. Als eerste is geprobeerd
om met nestmaterialen (donsveren, strootjes) op het
slagnet in het vroege voorjaar te vangen. Dit bleek
niet te werken huismussen pakten het nestmateriaal
pas op als het buiten het slagnetbereik lag. Andere
soorten, vooral spreeuw en koolmees, lieten zich wel
lokken door het nestmateriaal. Ook het lokken met
soorteigen geluid bij mistnetten had geen succes.
Recent is begonnen met het vangen met
inloopkooien en speciale klapkooien in combinatie
met meelwormen en de eerste resultaten lijken
goed.
Omdat mussen zich lastig terug laten vangen zijn de
mussen individueel gekleurringd met 3 kleurringen
en een metalen ring van het vogeltrekstation. In het
10 - Op Het Vinkentouw

begin zijn kleurringen van Engelse makelij gebruikt
maar deze werden door de mussen met hun sterke
snavels weer verwijderd. Daarom is al snel
overgestapt op een ander soort kleurring die
normaal
gesproken
wordt
gebruikt
als
kinderspeelgoed. Deze zijn gemaakt van soepel
plastic en kunnen daardoor minder makkelijk weer
verwijderd worden door de huismussen.
In Leek zijn 528 huismussen gekleurringd, in
Lettelbert 182 en in Beijum 68 (stand 1 mei 2011). De
eerste jaren zijn er veel geringd maar in de loop van
de jaren is dat minder geworden (zie figuur 1). Toch
is er jaarlijks genoeg geringd om voldoende
geringde mussen in de populatie te houden. Naast
het ringen op de vaste vangplekken zijn ook in de
omgeving mussen gekleurringd. Deze mussen
maken pas deel uit van het RAS project als ze
minimaal één keer op de onderzoeksplek zelf zijn
afgelezen.

Figuur 1: Aantal gekleurringde huismussen per vanglocatie
in periode mei 2007 t/m april 2011.

Het verzamelen van aflezingen
Belangrijkste onderdeel van het onderzoek is het
verzamelen van aflezingen van gekleurmerkte
individuen. Op de vangplekken in Leek en Lettelbert
worden bijna op dagelijkse basis aflezingen
verzameld. Op de locatie in Beijum wordt
hoofdzakelijk in het weekend afgelezen.
Naast het aflezen op de vangplekken zelf is
geprobeerd zo veel mogelijk waarnemingen uit de
omgeving te verzamelen. Er is met behulp van lokale
kranten en media aandacht besteed aan het
onderzoek en dat heeft ook veel aflezingen uit de
omgeving van de onderzoeksplekken opgeleverd.
Aanvullend is in 2010, met financiële hulp van
Vogelbescherming, een aantal digitale camera’s

Nummer 122, juli 2011
aangeschaft
die
met
behulp
van
een
bewegingsmelder automatische opnamen maken.
Deze camera’s zijn opgesteld bij voerplekken en als
er mussen rond hippen op zoek naar voedsel
beginnen ze automatisch foto’s te maken.
Gemiddeld maakt een camera bij een voerplek
tussen de 300-500 foto’s per dag. Hiervan zijn alleen
de foto’s bruikbaar waar beide poten van de mus op
zichtbaar zijn. In de winter als het koud is hebben de
mussen hun veren uitgezet en is het lastig om alle
kleurringen te zien. Het aantal individuen dat te
herkennen is op de foto is daardoor lager dan in de
zomer. De camera’s worden gebruikt op de
ringplekken zelf als de waarnemer bijvoorbeeld op
vakantie is. Maar ook in tuinen in de omgeving van
de ringplek met veel huismussen en waar de
bewoners niet in staat zijn om zelf de ringen af te
lezen.
Per maand worden er tussen de 1.000 en 1.500
aflezingen verzameld. In Leek zijn zo’n 21.500
aflezingen verzameld, in Lettelbert 25.400 en in
Beijum zo’n 2.500. De aantallen variëren per maand
en locatie. Dit wordt veroorzaakt door wisselende
ringinspanning en het gedrag van de huismus. In
Leek zijn de meeste mussen in de zomer in de tuin
aanwezig en zijn er relatief weinig in de winter
aanwezig. In Lettelbert zijn juist veel mussen in de
winter aanwezig en veel minder in de zomer.
Aanvullende informatie bij de waarnemingen
Bij het aflezen van gekleurringde individuen is het
mogelijk om veel extra informatie te verzamelen.
Vooral gegevens
over het broedsucces zijn
belangrijk. Als de broedvogels vliegvlugge jongen
hebben nemen ze deze mee naar de voerplekken.
Het is mogelijk om op de voerplek te zien of de
adulten jongen hebben. Hierdoor wordt het
inzichtelijk hoeveel broedsels de individuele mussen
per jaar hebben. Dat kan namelijk variëren van één
tot maximaal drie legsels. Daarnaast is het mogelijk
om te zien hoeveel jongen door de ouders gevoerd
worden. Het is niet duidelijk of dit ook het aantal
jongen is dat uitgevlogen is of dat bijvoorbeeld het
mannetje en vrouwtje elk met een aantal jongen op
pad gaan. Maar de gemiddelden tussen de
verschillende onderzoekslocaties kunnen wel met
elkaar vergeleken worden om zo inzicht te krijgen in
welk biotoop het broedsucces beter is.
Ook wordt elke maand het ringpercentage in de
populatie bepaald. Dit is belangrijk omdat zo
bijgehouden kan worden of er voldoende geringde
individuen in de populatie aanwezig zijn. Daarnaast
kan met behulp van het ringpercentage en het

aantal geringde individuen bepaald worden hoe
groot de populatie is die van de ringplekken gebruik
maakt.
Dispersie van gekleurringde huismussen in Leek
Huismussen zijn hoofdzakelijk standvogels wat
betekent dat ze niet trekken. Echter, al snel werd
duidelijk dat niet alle geringde mussen op de
ringplek bleven. Een deel verdween. Daarom is er in
Leek veel aandacht besteed aan het onderzoek in
lokale kranten met als vraag: “waar zijn 200 geringde
mussen gebleven?”. Dit heeft een stroom
waarnemingen opgeleverd en daarmee is een goed
beeld ontstaan van de verspreiding van
gekleurringde mussen in Leek. In figuur 1 en 2 staan
de gegevens uitgewerkt waarbij onderscheid is
gemaakt tussen vogels jonger dan 1 jaar en vogels
die in het voorjaar 1 jaar of ouder zijn (adulten). De
adulten blijven in de buurt van de ringplek. De
gemiddelde afstand tot de ringplek is 309 meter (n=
47 terugmeldingen, exclusief waarnemingen op
ringplek zelf). Alle adulten zijn binnen een kilometer
van de ringplek teruggezien. De jonge vogels laten
een ander beeld zien. De meeste jongen zijn binnen
de straal van 1 kilometer waargenomen maar
meerdere jongen zijn verder weggevlogen. De
gemiddelde afstand bedroeg 599 meter (n= 78
terugmeldingen, exclusief waarnemingen op de
ringplek zelf) en is duidelijk meer dan bij adulten. Bij
het berekenen van dit gemiddelde zijn twee jonge
mussen niet meegenomen. Deze twee mussen, beide
in de zomer geringd, zijn in dezelfde zomer op
respectievelijk 3,3 en 14 kilometer afstand
teruggezien.
Worden
deze
mussen
wel
meegenomen dan komt de gemiddelde afstand uit
op 800 meter.

Figuur 2: Verspreiding van juveniele huismussen geringd in
Leek (gele ster ringplek, witte cirkel op 1km)
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verwerken van alle data in de verschillende
databases. Het Vogeltrekstation zorgde voor de
benodigde vergunningen en voor hulp bij het
berekenen
van
de
overlevingsgetallen.
Vogelbescherming Nederland wordt bedankt voor
de financiële ondersteuning aan het project
waardoor het mogelijk werd een forse stap
voorwaarts te doen met het onderzoek.
René Oosterhuis
Nijenoertweg 131, 9351 HR Leek, 0594-510102
reneoosterhuis@hetnet.nl
Figuur 3. Verspreiding van adulte huismussen geringd in
Leek (gele ster ringplek, witte cirkel op 1km)

Populatie verloop op de onderzoeksplek
Voor aanvang van het onderzoek is de populatie in
Leek geschat op 50-60 individuen. Dit is gebeurd op
basis van waarnemingen van maximaal zo’n 30
exemplaren die tegelijk aanwezig waren in de tuin.
Al vrij snel na het vangen van de eerste huismussen
in mei 2007 in Leek werd duidelijk dat de schatting
van de populatie in de tuin niet klopte. Na 3 maand
waren er al 142 exemplaren geringd en toch was het
ringpercentage nog maar 8 procent. Op basis van
het ringpercentage in de tuin en het aantal
afgelezen individuen met kleurringen is per maand
bepaald hoeveel mussen ongeveer de tuin moeten
hebben
bezocht.
Dit
schommelt
op
de
onderzoekslocatie in Leek tussen de 50-80
exemplaren aan het eind van de winter en enkele
honderden in de zomer als er veel jongen zijn die
rondzwerven.
Overleving
RAS-projecten zijn bedoeld om overlevingsgetallen
te berekenen. Met de nu verzamelde dataset is de
overleving van huismussen berekend. Hiervoor is
gebruik gemaakt van het computerprogramma
Mark. De adulte huismussen in dit onderzoek
hebben een jaarlijkse overleving van ongeveer 50%.
Vanwege de grote steekproeven is het mogelijk om
verschillende
subgroepen
en
perioden
te
onderscheiden. Dit werk moet nog gebeuren.
Dankwoord
Dit onderzoek is niet mogelijk zonder de hulp van
vele mensen die waarnemingen verzamelen. Het
voert te ver om alle aflezers te noemen maar een
uitzondering wil ik maken voor Jan Venema die alle
ringen in Lettelbert afleest en Rob Lindeboom die de
onderzoeksplek in Beijum voor zijn rekening neemt.
Henk Oosterhuis wordt bedankt voor de hulp bij het
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Naschrift Vogeltrekstation: het belang van
monitoring, ook met ringgegevens!
De huismus mag zich in een grote belangstelling
van ringend Nederland verheugen. Momenteel zijn
er 17 actieve RAS projecten geregistreerd waarin
onderzoek gedaan wordt naar de overleving van
huismussen. Ook in het nieuwe ring-MUS project
wordt aandacht besteed aan huismussen, veelal
door het gebruik van kleurringen. Nog niet zo lang
geleden was de situatie geheel anders. De huismus
mocht, net als de wilde eend, niet worden geringd
vanwege zijn grote talrijkheid. Voordat de
automatisering een feit was en alles met de hand
gebeurde, kon Vogeltrekstation de veelheid aan
gegevens van deze soorten niet verwerken. Gezien
de beperkte verwerkingscapaciteit van toen
wellicht een noodzakelijke en begrijpelijk keuze.
Maar het systematisch uitsluiten van bepaalde
soorten binnen de monitoring brengt ook een
gevaar met zich mee: door het vrijwel ontbreken
van ringgegevens van huismussen uit de periode
1971 – 1994 is het bijna onmogelijk om eventuele
veranderingen in de overleving ten opzichte van nu
te
ontdekken.
Ontwikkelingen
in
onze
broedvogelbevolking zijn niet altijd te voorzien,
maar kunnen zich soms razendsnel voltrekken. Wie
had gedacht dat de huismus op de rode lijst zou
belanden? Wie had er twintig jaar geleden durven
voorspellen dat de veldleeuwerik zou uitsterven in
grote delen van onze gras- en akkerlanden?
Voldoende
ringgegevens
van
Nederlandse
broedvogels kunnen helpen bij het opsporen van
de oorzaken van deze ontwikkelingen. CES, RAS,
Pullen ringen en ring-MUS zijn ringprojecten die
de afgelopen jaren in het leven zijn geroepen om
dit soort gegevens op systematische wijze te
verzamelen. Uw deelname aan deze projecten is
van cruciaal belang!
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24 mei 2011: 100 jaar vogels ringen
Henk van der Jeugd
Op 24 mei 2011 was het exact 100 jaar geleden dat
de eerste wilde vogel in Nederland van een ring
werd voorzien. Die ring werd aangelegd door een
zekere Meindert Menzo van Esveld, te Nijkerk. Hij
ringde die dag 15 jonge spreeuwen. Veel meer dan
dat weten we niet. Zoals veel ornithologen in die
tijd gaf van Esveld gehoor aan een oproep van
doctor van Oort van ’s Rijks Museum voor
Natuurlijke Historie te Leiden, het huidige
Naturalis.

we het erop dat hij de eerste was. En we kunnen er
zeker van zijn dat het systematisch en op grote
schaal ringen van vogels ten behoeve van de
wetenschap in ons land in 1911 een aanvang nam,
en niet eerder.
Wie was M.M. van Esveld?
Volgens de stukken die bewaard zijn gebleven zou
van Esveld van 1911 tot en met 1919 vogels
geringd hebben, en in onze archieven zijn
ringgegevens van enkele tientallen vogels per jaar
aanwezig. Van Esveld ringde vooral nestjonge
vogels van algemene soorten zoals spreeuw,
'zwarte lijster' (merel), ‘bastaard nachtegaal’
(heggenmus), huismus, koolmees, 'zwartkopmees'
(matkop of glanskop), roodborst, patrijs, groenling,
grauwe vliegenvanger, groene specht en In die tijd
was dit de manier waarop de meeste ringers aan
hun vogels kwamen: ze zochten nesten en ringden
de jongen. Een manier van ringen die
tegenwoordig
veelal
beperkt
blijft
tot
nestkastbroeders.
Meindert Menzo van Esveld werd geboren in 1889
te Nijkerk. Toen hij de eerste 15 spreeuwen ringde
op 24 mei was hij 22 jaar oud. Op 31 juli 1924
trouwde hij met Martina Lasterie, in 1897 geboren
te Renkum. In 1930 kregen ze een dochter: Martine
van Esveld. Martine trouwde in 1957 weer met
Wybren Sipke Callenbach, van de bekende
uitgeverij Callenbach te Nijkerk.

Figuur 1. Het originele formulier dat van Esveld invulde
en opstuurde naar dr. Van Oort in Leiden met daarop de
15 spreeuwen met ringnummers 1021 tot en met 1035.

Professor van Oort wilde meer weten over de
bewegingen van vogels, in navolging van collega’s
in andere Europese landen. In zweden en Croatië
werden ook in 1911 de eerste vogels geringd. In
Engeland gebeurde dat al drie jaar eerder, en de
allereerste vogelring zou zijn aangelegd in
Denemarken in 1899, ook aan een spreeuw. Waren
dit echt de eerste vogelringen? Het idee om een
vogel te volgen door deze van een ring te voorzien
lijkt toch voor de hand te liggen? Misschien had
van Esveld wel een voorganger, daarover in een
later numer van OHV meer, maar officieel houden

Figuur 2. De spreeuwenstellage in polder Arkemheen (H.
van der Jeugd)
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Meindert Menzo van Esveld had een stoffen- en
kledingzaak in Nijkerk en was vele jaren
penningmeester van het plaatseljke schoolbestuur.
Meinder Menzo van Esveld overleed op 10
september 1949 te Ermelo op 60 jarige leeftijd.
24 mei 2011: manifestatie Nijkerk
Op 24 mei 2011 is het ringen van de eerste
spreeuwen door Meindert Menzo van Esveld
nagespeeld in polder Arkemheen bij Nijkerk.
Omdat de exacte ringlocatie en verdere details
onbekend zijn hebben we onze eigen interpretatie
gegeven aan het ringen van die eerste spreeuwen.
In het begin van de twintigste eeuw werden in de
polders in midden Nederland zogenaamde
spreeuwenstellages opgericht met als doel
spreeuwenkolonies te stichten. De stellages waren
enkele meters hoog en behangen met nestkasten.
De spreeuwen die in de stellage broedden zochten
hun voedsel in het grasland in de directe
omgeving. Gedurende het broedseizoen vormen
emelten een belangrijk stapelvoedsel voor de
jonge spreeuwen, en daar was het de bouwers van
de stellages om te doen: de spreeuwen

Figuur 3. Bram Ubels alias M.M. van Esveld klimt in de
stellage en haalt de jonge spreeuwen uit de nestkast (P.
Coehoorn).

foerageerden massaal op de overvloedig
aanwezige emelten, en daarmee werd de schade
die de emelten met hun vraat in de graslanden
aanrichtten aanzienlijk ingeperkt. Een prachtige
vorm van biologische ongediertebestrijding!
Een aantal maanden voor de manifestatie hebben
we een dergelijke spreeuwenstellage nagebouwd
14 - Op Het Vinkentouw

naast het erf van de familie van ’t Klooster, mooi
gelegen in de polder tegen de zeedijk (figuur 2).
Aanvankelijk leken de spreeuwen weinig interesse
te hebben voor het bouwwerk, maar uiteindelijk
zijn toch meerdere broedpogingen ondernemen,
en één van de paren produceerde een legsel van
vier eieren dat resulteerde in vier jongen die circa
twee weken oud waren op 24 mei. Aan één van de
belangrijkste voorwaarden voor een geslaagde dag
was daarmee voldaan!
Een tweede voorwaarde was de steun en
medewerking van voldoende mensen en
organisaties. Ook daaraan werd ruimschoots
voldaan. De familie van ’t Klooster stelde hun erf
beschikbaar voor de manifestatie en hun
gastvrijheid en inzet tijdens de voorbereidingen en
de dag zelf waren fantastisch. Arie van den Berg,
voorzitter van de IVN Vogelwerkgroep Nijkerk, was
van het begin af aan enthousiast over het idee van
de manifestatie en schakelde zijn grote netwerk in
de regio in om financiële en praktische steun te
vergaren.
De dag zelf was het stralend weer, met een blauwe
lucht en een aangename temperatuur, en daarmee
was aan voorwaarde drie voldaan. Het ringen van
de eerste spreeuw werd onder grote belangstelling
van publiek en pers nagespeeld in historische
kledij, met Bram Ubels in de rol van Meindert
Menzo van Esveld (figuren 3 en 4) en Leen van Ree
als zijn opa (figuur 5).

Figuur 4. Bram Ubels toont de eerste geringde spreeuw
aan het publiek (P. Coehoorn).

Nog even lijkt het mis te gaan: Hevig fluitend
verschijnt een veldwachter in vroeg twintigsteeeuws tenue ten tonele om een stokje te steken
voor het geheel. Maar het hoort er allemaal bij,
Dick Jonkers heeft zich goed ingeleefd in zijn rol
(figuur 6)!
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De gehele dag werden er demonstraties gegeven
van het vangen en ringen van boerenzwaluwen,
verzorgd door Bennie van den Brink (figuur 7) en
het ringen van weidevogelkuikens onder leiding
van Frank Majoor (figuur 8). Dit leverde ook voor
de pers talloze mooie plaatjes op. Iets nieuws was
de vogelkar, een mobiele slagnetinstallatie,
ontworpen en gebouwd door Jan Doevendans, die
gedemonstreerd werd in het weiland naast de
boerderij. De vogelkar kan waar dan ook mee naar
toegenomen worden, getrokken door een auto,
om zangvogels te vangen. Met name voor het
vangen van zaadeters een uitkomst. Helaas waren
locatie en tijdstip niet gunstig en konden er geen
vogels worden gevangen.

Figuur 5. Opa (Leen. van Ree) kijkt aandachtig toe hoe
M.M. van Esveld (Bram Ubels) de spreeuwen weegt (P.
Coehoorn).

Naast het ringen van de spreeuwen waren er nog
tal van andere activiteiten die dag. Er was een
informatiemarkt waar organisaties die iets met het
ringen van vogels te maken hebben zich
presenteerden. Onder andere Vogelbescherming,
SOVON, STORK, WRN, IVN en natuurlijk
Vogeltrekstation waren met een stand aanwezig. In
de stand van Vogeltrekstation was een speciaal ter
ere van het 100 jarig jublieum ontworpen T-shirt te
koop. Datzelfde T-shirt kunt u kopen in de
webwinkel van Vogeltrekstation.
Figuur 7. Bennie van den Brink ringt, onder grote
publieke
belangstelling,
een
zojuist
gevangen
boerenzwaluw (P. Coehoorn).

Figuur 5. Veldwachter Dick Jonkers controleert of de
spreeuwen legaal en vakkundig geringd worden (P.
Coehoorn).

Rond het middaguur werd de speciale ‘100 jaar
vogels ringen’ jubileum postzegel gepresenteerd.
De twee eerste vellen, vergezeld van grote, op
canvas gedrukte, versies werden aangeboden aan
Jan Staal, voorzitter van de Ringersvereniging, als
dank voor zijn niet aflatende inzet voor het
Vogeltrekstation en het ringwerk in Nederland in
het algemeen, en aan Monique Beijaert, die de
postzegel en het ‘100 jaar vogels ringen’ logo
heeft ontworpen.
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verschillende items op landelijke en lokale
radiostations te horen, waaronder meerdere
interviews gedurende prime-time op radio 1. TV
Gelderland, TV Utrecht en VARA’s Vroege Vogels
TV schonken aandacht aan het jubileum en in
vrijwel alle grote kranten en vele bladen
verschenen artikelen. Het aantal aanmeldingen dat
bij Vogeltrekstation binnenkomt van - dikwijls
jonge - mensen die meer wilden weten of zelf
ringer willen worden is merkbaar toegenomen
sinds 24 mei.
Figuur 8. Frank Majoor toont twee geringde kievitkuikens
(M. Beijaert).

Dankzij financiële steun van de Ringersvereniging
en de Stichting Vogeltrekstation hebben alle
ringers en assistent-ringers een vel van tien zegels
thuisgestuurd gekregen. De postzegels zijn ook te
koop, in vellen van tien, in de webwinkel van
Vogeltrekstation.
In totaal hebben ruim honderd mensen de
manifestatie bezocht. Dat is niet een heel groot
aantal, maar het was dan ook een dinsdag, voor de
meesten van ons een normale werkdag. Een
belangrijke doelstelling van de manifestatie was
echter ook om meer belangstelling te wekken voor
het vangen en ringen van vogels via kranten,
tijdschriften, radio en TV. De hele dag door was het
een komen en gaan van journalisten, en op en
rond 24 mei was er een uitvoerige berichtgeving
over het 100-jarig jubileum en het vangen en
ringen van vogels in het algemeen. Alléén al op 24
mei zelf waren er niet minder dan acht

Rond twee uur ’s middags werd de manifestatie
afgesloten met het bekendmaken van de uitslag
van de duckrace (welk badeendje bereikt als eerste
de eendenkorf?). De winnaar, dhr. G. Baars, ontving
een prachtige foto op canvas van een geringde
boerenzwaluw, gemaakt door Jouke Altenburg.
Een aantal mensen werd in de bloemetjes gezet als
dank voor hun bijdrage aan deze mooie dag, en
daarna keerde iedereen huiswaarts. We kijken
terug op een geslaagde manifestatie!
Op
vrijdag
9
september
organiseert
Vogeltrekstation een symposium rondom 100 jaar
vogels ringen in Naturalis in Leiden. Een
uitnofdiging voor deze dag ontvangt u één dezer
dagen of heeft u reeds ontvangen. Als u van plan
bent te komen meld u zich dan aan via
www.vogeltrekstation.nl/formulieren/aanmeldingsf
ormulier-symposium-9-september-2011
Henk van der Jeugd - Vogeltrekstation

Figuur 9. De opening van de manifestatie op 24 mei. De informatiemarkt vond plaats in de grote schuur op de achtergrond.
Op de voorgrond kijkt Vogeltrekstation medewerkster Berber Zwaagstra toe vanaf de receptie.
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Veel variatie in vleugelmetingen
Henk van der Jeugd
Tijdens een aantal certificeringsbijeenkomsten in
2010 is extra aandacht besteed aan het meten van
de vleugellengte. Om te onderzoeken of er veel
variatie bestaat tussen ringers in de vastgestelde
vleugelmetingen werd van zoveel mogelijk vogels
de vleugellengte genoteerd. Getracht werd elke
vogel door tenminste drie deelnemers te laten
meten. De gegevens werden vervolgens direct
ingevoerd in de computer, en aan het eind van
iedere bijeenkomst werden de resultaten getoond
in de vorm van een aantal grafieken en besproken.
Voor veel deelnemers bleek het getoonde een
eye-opener te zijn. De resultaten van twee
bijeenkomsten worden hier samengevoegd en
nader besproken, met als doel meer uniformiteit in
de wijze waarop we vleugellengtes meten te
bewerkstelligen.

om de lengte van de vleugel te meten. De meest
gehanteerde techniek is de zogenaamde
‘maximaal gestrekt’ techniek. Deze techniek wordt
door Svensson (1992) omschreven als de meest
gebruikte en best reproduceerbare techniek en
wordt door Vogeltrekstation geprefereerd. In het
kort komt het op het volgende neer: 1) Druk de
schouder van de gesloten vleugel stevig tegen de
opstaande rand van de vleugellineaal, 2) druk de
vleugel recht, 3) strijk de handpennen recht langs
de lineaal, en 4) Lees de lengte af van de top van
de langste handpen. Zo gehanteerd zou de
methode tot goed reproduceerbare resultaten
moeten
leiden.
De
praktijk
tijdens
de
certificeringsbijeenkomsten bleek anders!

De ‘maximaal gestrekt’ methode
De vleugellengte is een biometrische maat die
door de meeste ringers gemeten wordt. De
vleugellengte is relatief snel te bepalen, en de
algemene indruk is dat deze zonder al te veel
variatie tussen en binnen ringers genomen kan
worden. Het systematisch verzamelen van
biometrische gegevens is van belang als
ondersteuning van de identificatie van soorten,
populaties en in sommige gevallen geslachten,
maar ook als ‘index’ van de grootte van een vogel,
zodat samen met het gewicht de conditie van de
vogel kan worden berekend. Deze informatie kan
worden gebruikt bij de interpretatie van patronen
in vangsten en terugmeldingen.
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Figuur 1. Het maximale verschil in vleugellengte van een
vogel gemeten door meerdere waarnemers.

Hierbij is het van het grootste belang dat de
vleugellengte vergelijkbaar is tussen en binnen
waarnemers. Er bestaan verschillende technieken
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Figuur 2. De gemiddelde afwijking van de vleugellengte
gemeten door verschillende ringers ten opzichte van het
gemiddelde, en de variatie daarin binnen waarnemers.

Bij vogels die door drie of vier waarnemers werden
gemeten was er vrijwel nooit sprake van een
perfecte overeenkomst tussen de metingen. Het
mediane verschil tussen de kortste en langste
meting bedroeg 1,5 mm, maar grotere verschillen,
tot meer dan 5 mm, kwamen veelvuldig voor. In
één geval was het verschil zelfs 12 mm, maar het is
waarschijnlijk dat dit op een afleesfout berust
(figuur 1). De waargenomen verschillen kunnen
deels berusten op verschillende technieken.
De waargenomen verschillen hebben deels hun
oorsprong in systematische verschillen tussen
waarnemers (figuur 2), waarbij sommige ringers
altijd relatief korte vleugels meten en anderen
altijd relatief lange (NB: in deze analyse is het
gemiddelde niet noodzakelijkerwijs de juiste
waarde, maar slechts het gemiddelde van alle
ringers die meededen aan het onderzoek). Er bleek
echter ook aanzienlijke variatie binnen waarnemers
Op Het Vinkentouw - 17
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te bestaan, waarbij ringers soms de langste en
soms de kortste vleugel maten. Er bleek een zwak
verband (P =0.07) tussen de systematische
afwijking en de mate van variatie: er is een tendens
dat ringers die sterk afwijken van het gemiddelde
ook de meeste variatie vertonen in relatieve
vleugellengte tussen vogels.
De manier waarop in dit onderzoek gekeken is
naar variatie in vleugelmetingen is zeker niet de
beste. Die zou vereisen dat dezelfde vogel
meerdere keren blind door dezelfde waarnemer
zou worden gemeten. Pas dan zijn echt goede
conclusies te trekken over de variatie in resultaten
binnen een waarnemer. Dit onderzoek wijst echter
wel uit dat de reproduceerbaarheid van
vleugelmetingen nog te wensen overlaat. Een
betere toepassing van dezelfde techniek (maximaal
gestrekt!) zal leiden tot betere resultaten.
Henk van der Jeugd - Vogeltrekstation

Terugmeldingen 2011-2
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.
Terugmeldingen van vogels met Nederlandse
ringen en/of vogels gevonden in Nederland die
om de één of andere reden bijzonder zijn.
Kwak, Nycticorax nycticorax, Arnhem 6129265
De kwak begint als broedvogel weer langzaam
vaste voet aan de Nederlandse grond te krijgen.
Jongen worden in het nest geringd teneinde
overleving en dispersie van de prille Nederlandse
populatie te bepalen. Deze vogel werd als nestjong
geringd te Willige Langerak, Zuid-Holland, op 25
juli 2009 door ringers van VRS Nebularia.
Terugmeldingen van Nederlandse kwakken zijn tot
nu toe bijzonder schaars. Op 3 november 2009,
ruim drie maanden na de ringdatum, werd
uitsluitend de ring teruggevonden bij de Wijde Ee
in Friesland door Jaap de Vries. Van de vogel zelf
ontbrak ieder spoor. We vragen ons af wat er met
deze vogel gebeurd kan zijn.

havik weer toegeslagen. Bij nadering van de rover
vliegt deze meestal met prooi en al weg. Maar nu
had een volwassen vrouwtje havik de kippen tot in
het nachthok achtervolgd. Ze was net aan de
maaltijd, een lekkere jonge haan, begonnen. De
deur van het kippenhok werd snel gesloten. De
vogel dacht nog via de buitenren te kunnen
ontsnappen, maar ook hier ging de deur snel op
slot. Vanaf een afstand was al te zien dat de vogel
geringd was.
Tot mijn verbazing zag ik dat ik de vogel zelf als
nestjong op 11 juni 1994 in het Wormer- en
Jisperveld had geringd. Voor een in het wild
levende havik is een leeftijd van 17 jaar al
respectabel. Bijzonder is dat het hier één van de
eerste in de Zaanstreek geboren jongen betreft.
Sinds het najaar van 1992 verbleef een volwassen
havik in het Wormer- en Jisperveld. In de winter
werd er blijkbaar ook een partner gevonden.
Samen bouwden deze vogels in het voorjaar van
1993 een nest. Het is niet duidelijk of er eieren zijn
gelegd, wel dat er toen geen jongen zijn geboren.
In 1994 zijn er uit 3 eieren, 2 jongen geboren,
waarvan één er zich nu meldde. Het gaat redelijk
goed met de haviken. De laatste jaren broeden
hier meestal twee tot drie paartjes.
De vogel mist aan haar linkerpoot één nagel en
had een groot gezwel, van minstens 3 centimeter
in doorsnede, onder haar poot. De vogel was al
mager en mogelijk wordt zij belemmerd bij de
jacht door het mankement aan haar poot.
Loslopende kippen zijn dan een makkelijke prooi.
De havik is zonder haar prooi weer losgelaten, de
kippen waren wel even van de leg.
Ontvangen van Jan van der Geld
Zwartkopmeeuw, Larus melanocephalus, Athene E 000959

Op 27 oktober 2010 las Eelke Haagsma de ring af
van deze adulte zwartkopmeeuw in de Bandpolder
in Friesland. De vogel bleek geringd te zijn in
Griekenland op 27 juni 1987. De vogel was op het
moment dat Eelke hem aflas 23 jaar en 4 maanden
oud, en dat is een mooie leeftijd voor een
zwartkopmeeuw. Ook het herkomstgebied is
interessant, want dit de eerste terugmelding van
een zwartkopmeeuw uit Griekenland.

Havik, Accipiter gentilis, Arnhem 6046576

Baardman, Panurus biarmicus, Hiddensee VE.62917

Toen ik op tweede Pinksterdag vroeg in de avond
thuiskwam hoorde ik al van verre dat het weer
foute boel was. Alle overdag loslopende
krielkippen schreeuwden alsof ze vermoord
werden. Bepaald niet voor de eerste keer had een

Baardmannen zijn geen echte trekvogels, maar
kunnen wel aardige omzwervingen maken.
Terugmeldingen komen uit rietgebieden in
Duitsland, Engeland, Denemarken en Frankrijk
(figuur 1). Deze vogel werd op 12 juli 2008 geringd
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Figuur 1. Terugmeldingen van baardman.

bij de Rietzer See in Brandenburg in het Oosten
van Duitsland als eerste kalenderjaar vrouw. Kees
Breek ving haar terug langs de Oostvaardersdijk op
25 juni 2009, bijna 500 kilometer naar het westen.
Drie maanden later ving kees de vogel nogmaals
terug op dezelfde plek.
Henk van der Jeugd - Vogeltrekstation

Mededelingen van het VT
Henk van der Jeugd
GRIEL
Op 23 juni 2011 is een nieuwe versie van GRIEL in
gebruik genomen. In deze nieuwe versie is een
aantal zaken gewijzigd:
1. Het is mogelijk om ingevoerde biometrie
gegevens te bekijken in GRIEL en te downloaden
naar Excel. In Excel kunnen deze gegevens
vervolgens worden gekoppeld aan de betreffende
vangsten.
2. De extra velden voor ‘overige merktekens’ en
‘leeftijd nestjongen’ blijven nu zichtbaar na opslaan
en kopiëren en kunnen gewijzigd worden.
3. De eigen plaatsomschrijving kan leeggemaakt
worden na opslaan en kopiëren.
4. het verwijderen van een melding vanuit een
conflict- of navraag- (ring niet aangelegd) bericht
werkt.
5. Het is nu mogelijk om een geherringde vogel,
waarbij de nieuwe en oude centrale niet dezelfde
zijn, in te voeren in Internet Explorer. In Firefox
werkt het nog niet vlekkeloos helaas.
6. De bulkupload is weer beschikbaar. Deze lijkt nu
goed te werken, maar we benadrukken dat het
vrijwel onmogelijk is om alle situaties te testen
omdat elke bulkupload weer anders is en sommige

fouten specifiek kunnen zijn voor een bepaald
bestand. Onregelmatigheden dus graag melden!
Grote bestanden kunnen nu ook geupload
worden, maar wanneer een groot bestand heel
veel fouten bevat kan de terugkoppeling daarvan
niet worden gemailed omdat deze te groot wordt
voor de meeste mailservers. Let er dus vooral bij
grote bestanden extra goed op dat er geen
onnnodige fouten in zitten die makkelijk
voorkomen hadden kunnen worden. Het kan nog
even duren voordat de bulkupload daadwerkelijk
beschikbaar is voor gebruikers die dat wensen.
Heb je je reeds aangemeld dan nemen we contact
met je op. We zijn erg benieuwd naar jullie
feedback ten aanzien van de bulkupload.
7. Problemen met foute coördinaten en lange
Google plaatsomschrijvingen zijn opgelost. Dat
laatste voorkomt dat een melding op een
specifieke locatie soms niet kon worden
opgeslagen omdat de Googlenaam die werd
gegenereerd te lang werd.
8. Het berichtenverkeer naar de buitenlandse
centrales is verbeterd, en de EURING uitvoer is
gereed. Dat betekent dat alle Nederlandse
terugmeldigen nu zijn toegevoegd aan de grote
EURING database (we liepen jaren achter). Met de
invoer
van
achterstallige
buitenlandse
ringgegevens is in de tweede helft van juli serieus
begonnen.
Daarnaast is een aantal andere zaken die voor
Vogeltrekstation van belang zijn bij het beheer
maar voor gebruikers niet zichtbaar zijn, verbeterd.
Ondermeer zijn de mogeljkheden voor het beheer
van ringseries verbeterd. Ook is het geheugen van
de GRIEL server uitgebreid waardoor de database
toegang sneller is.
momenteel wordt gewerkt aan:
1. correcte berichtgeving n.a.v. herringen (werkt
wel, maar wordt nog niet geheel correct
afgehandeld) 2. vasthouden van filterinstellingen
na bekijken of bewerken (hiervoor zijn we echter
afhankelijk van de leverancier van de software die
we hiervoor gebruiken, de vraag is of ze ons
kunnen vertellen waar in de cache de
filterinformatie wordt opgeslagen. Vaktaal, maar
begrijp dat wij dit punt niet zelf kunnen oplossen
zonder de bereidwilligheid van deze leverancier).
De totstandkoming van de nieuwe versie heeft veel
voeten in aarde gehad, en we zijn blij dat de klus
geklaard is. We gaan door met het zetten van
stapjes in de goede richting, we weten dat het nog
steeds beter kan.
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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/informatie-voor-ringers/agenda-certificeringsbijeenkomsten) van dergelijke bijeenkomsten staat
op onze website, evenals de volledige tekst van het certificeringssysteem. Aanmelden kan via het webformulier of direct
vanuit de agenda op de frontpage van de website. Op de website kunt u met behulp van uw ringersnummer ook 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). Bij het novembernummer van Op het
Vinkentouw zit een formulier waarop u uw handtekening kunt zetten en terugsturen: ‘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. U kunt het formulier ook downloaden van onze website. 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 wordt uw ringvergunning beeindigd. U kunt opnieuw een aanvraag indienen, die wordt
dan beoordeeld volgens de dan geldende normen.
Bestellen van ringen
Normaal gesproken worden bestellingen in onze webwinkel elke week afgehandeld en verstuurd, soms vaker. Het kan
echter voorkomen dat door grote drukte 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. Bestellingen buiten de
webwinkel worden niet langer geaccepteerd. We verzoeken u zoveel mogelijk te betalen met IDEAL.
Klachten over verzoeken opsturen van ringgegevens
Regelmatig krijgen we klachten van de ringers over het feit dat er veel verzoeken om ringgegevens (‘navragen’) bij uw
berichten in GRIEL staan. 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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