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Voorwoord
Dit voorjaar valt het maart-nummer van OHV wat
later op de mat dan anders. Het voorjaar is een
drukke tijd, en dat heeft ons helaas parten
gespeeld. Daarnaast bleek ook de hoeveelheid
materiaal die wij ontvangen hadden voor dit
nummer aan de krappe kant, en moesten we nog
snel in de pen klimmen om het nummer te vullen.
Ik grijp daarom deze gelegenheid aan voor een
oproep om kopij op te sturen! Beschikt u over een
mooie reeks vanggegevens waar iets interessants
uit te destilleren valt, heeft u waardevolle
informatie over de determinatie van soorten,
geslachten of leeftijden van vogels die u met uw
collega’s wilt delen, heeft u een leuke anecdote of
wilt u een oproep doen, Op Het Vinkentouw is het
medium waarmee u uw doelgroep bereikt.
In dit nummer vindt u een paar mooie
voorbeelden hoe u met uw eigen gegevens een
bijdrage kunt leveren aan de gezamenlijke kennis
door publicatie in Op Het Vinkentouw. Allereerst is
er aandacht voor de bruikbaarheid van
staartvlekken van boerenzwaluwen voor de
bepaling van het geslacht. Door deze vlekken
systematisch en nauwkeurig op te meten bij
honderden vogels zijn de auteurs er in geslaagd
van veel meer vogels het geslacht correct te
bepalen dan voorheen.
Naar aanleiding van een oproep, enkele nummers
geleden, om de tarsusdikte van vogels te gaan
meten teneinde meer informatie te krijgen over de
juiste ringmaat, zijn enkele Limburgse ringers aan
het werk gegaan en hebben hun bevinden op een
rij gezet. Ze komen tot enkele verassende inzichten
wat betreft de gemiddelde tarsusdikte, maar vooral
ook wat betreft de variatie in tarsusdikte bij een
aantal algemene zangvogels. Aanleiding om de
voorgeschreven ringmaten te herzien? Misschien
nog niet; de auteurs roepen op om meer van dit
soort metingen te gaan doen aaan een groot
aantal vogelsoorten, het liefst onder wisselende
omstandigheden.
Tenslotte een bijdrage van enkele enthousiaste
ringers
die
het
aan
hebben
egdurfd
halsbandparkieten te vanegen en te ringen, beslist
geen vogels om zonder handdoek!
Vogeltrekstation is, net als alle andere Europese
ringcentrales, aangesloten bij EURING, de
overkoepelende organisatie die standaardisatie en
samenwerking bevordert. Afgelopen najaar
kwamen representanten van de verschillende
Europese ringcentrales bijeen op het eiland Malta.

Vogeltrekstation was met maar liefst vier
deelnemers zeer goed vertegenswoordigd. In dit
nummer treft u een verslag aan van deze
bijeenkomst
dat
inzicht
geeft
in
de
werkzaamheden van EURING.
Ringwerk krijgt pas echt zin als de gegevens
worden gebruikt. Het RAS project is razend
populair bij ringers, maar tot nu toe werd er met
de gegevens nog weinig gedaan. Nu is ook een
begin gemaakt met het rekenwerk aan RAS. Dat
gaat echter alleen goed als u zich als ringer aan
een paar spelregels houdt, die in deze OHV nog
eens uit de doeken worden gedaan. Ook van
belang voor de gegevensverwerking is het nieuws
dat de digitale nestkaart van SOVON nu helemaal
is afgestemd op GRIEL. Lees in dit nummer hoe u
dubbel
invoerwerk
kunt
voorkomen
en
tegelijkertijd een meerwaarde kunt geven aan de
gegevens van geringde nestjongen.
Tenslotte weer enkele interessante weetjes die we
hebben opgepikt op Ringersnet. En dan nog dit:
het is vandaag een geluksdag; namelijk vrijdag de
13e april. Jaargang 19 van het CES project is
vandaag van start gegaan. Veel ringplezier!
Henk van der Jeugd

Agenda
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SOVON jongerendag, Beek-Ubbergen
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11 Augustus 2012
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certificering Schiermonnikoog
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Staartvlekken
bij
boerenzwaluwen
Hirundo rustica als hulpmiddel bij
geslachtsbepaling
Bennie van den Brink
Inleiding
Geslachtsbepaling bij adulte boerenzwaluwen is
doorgaans niet al te ingewikkeld. Aan de hand van
de staartvork (verschil tussen de langste (T6) en
kortste staartpen) en lengte van de buitenste
staartpen (T6) kan men in de meeste gevallen wel
onderscheid maken tussen man en vrouw (Tabel
1). In de broedtijd helpt daarbij nog de
aanwezigheid van een duidelijke broedvlek bij
vrouwtjes die afwezig is bij mannetjes. Echter na
het broedseizoen is deze broedvlek bij de
vrouwtjes verdwenen en de veren zijn sterk
versleten, vooral de lange buitenste staartpennen
hebben veel te lijden gehad. Vaak zijn de punten
van de buitenste staartpennen afgebroken en
hierdoor
kan
men
niet
meer
precies
bovengenoemde maten nemen om het geslacht te
bepalen.
Dit speelt nog meer in Afrika waar de veren nog
sterker versleten zijn en waar vaak meer dan de
helft van de adulte boerenzwaluwen afgebroken
staartpunten heeft.
Gedurende het Zambia Barn Swallow Project
2007/2008 zijn door Sjoerd Duijns, Jacintha van
Dijk en ondergetekende enkele duizenden
boerenzwaluwen gevangen op verschillende
slaapplaatsen in Zambia. Daarbij bleek dat
geslachtsbepaling op grond van de staartveren
vaak moeilijk of niet mogelijk was vanwege de
sterke slijtage van de buitenste staartpen . Daarom
is toen overgegaan op het meten van de witte
staartvlek op de buitenste staartpen als extra
hulpmiddel bij het bepalen van het geslacht. Deze
witte staartvlek is namelijk ook bij afgebroken
staartpunten nog te meten. Alleen tijdens de rui
van deze staartpen is het geslacht niet te bepalen.
Deze witte staartvlekken verschillen in lengte en
ook in vorm bij mannetjes en vrouwtjes en kunnen
zodoende
een
hulpmiddel
zijn
bij
de
geslachtsbepaling. Echter, zoals bij iedere maat, is
er ook bij deze witte staartvlekken een grijs gebied
waar de metingen van mannen en vrouwen
overlappen waardoor dit kenmerk niet in alle
gevallen te gebruiken is. Door deze witte staartvlek
in combinatie met de staartvork en de lengte van
de buitenste staartpen te meten is het mogelijk om
buiten het broedseizoen van een groter deel van
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adulte boerenzwaluwen het geslacht te bepalen.
Ook voor ringers in Nederland kan deze witte
staartvlek een extra hulpmiddel zijn bij de
geslachtsbepaling van adulte boerenzwaluwen.
Methode
Gedurende de onderzoeksperiode van oktober
2007 tot april 2008 werden op vier slaapplaatsen in
Zambia 1758 adulte boerenzwaluwen geringd.
Iedere avond werden alle boerenzwaluwen na
bepaling van leeftijd en indien mogelijk geslacht
direct na het ringen losgelaten, behalve 15
juveniele en 15 adulte vogels van welke de
ruistatus, conditie en verschillende biometrische
maten werden genomen.
Naast de gebruikelijke biometrische maten
(vleugellengte, gewicht, vetgraad en spierscore)
werden van 759 adulte vogels ook de lengte van
de buitenste staartpen en de staartvork gemeten.
Bovendien werd van deze vogels de lengte van de
witte staartvlek op de buitenste staartpen
gemeten. Daarvoor werd met een steekpasser de
lengte van de staartvlek tot op 0,5 mm nauwkeurig
gemeten (zie foto 1). De staartvlek is langer bij
mannetjes dan bij vrouwtjes en heeft een meer
langgerekte vorm met vaak smal uitlopende
randjes langs de veerrand. Vrouwtjes hebben
veelal een kortere en meer afgeronde staartvlek.
Van 107 adulte vogels werd ook bloed afgenomen
om aan de hand van moleculaire technieken het
geslacht te bepalen.

Figuur 1. De staart van een adulte boerenzwaluw. De
lengte van de witte vlek op de buitenste staartpen wordt
gebruikt om het geslacht te bepalen bij adulte
boerenzwaluwen. Zelfs wanneer de punten van de
buitenste staartpen versleten of afgebroken zijn, zoals op
de foto te zien is, kan de witte staartvlek nog wel gemeten
worden. (Foto: B. van den Brink).
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Resultaten
Bij 255 vogels kon de staartvork worden gemeten.
Door rui van de middelste staartpen (T1) kon van
75 vogels niet meer de staartvork maar nog wel de
buitenste staartpen worden gemeten. Van 204
individuen kon de staartvork of lengte van de
buitenste staartpen en de witte staartvlek worden
gemeten.
Tabel
1.
De
verschillende
kenmerken
bij
geslachtsbepaling van mannelijke en vrouwelijke
boerenzwaluwen.
staartvork
man
> 58 mm
vrouw < 51 mm
overlap 52 – 58 mm

buitenste
witte
vlek
op
staartpen
buitenste staartpen
>112 mm
> 29,5 mm
< 93 mm
< 17,5 mm
93 – 112 mm 17,5 – 29,5 mm

Van 101 vogels is met succes het geslacht bepaald
aan de hand van DNA. Van deze vogels was ook
de lengte van de witte staartvlek bekend en na een
statistische analyse bleek inderdaad dat er een
significant verschil was in de lengte van de witte
staartvlek tussen mannen en vrouwen. Met 95%
nauwkeurigheid is vastgesteld dat vrouwen een
witte staartvlek hebben die kleiner is dan 17,5 mm
en mannen een staartvlek groter dan 29,5 mm.
Vervolgens hebben we dit resultaat toegepast op
de 759 adulte boerenzwaluwen waarvan
biometrische gegevens bekend waren. Als alle drie
de maten worden gecombineerd (dus staartvork,
lengte buitenste staartpen en witte staartvlek) kon
van 338 boerenzwaluwen of 44,5% van alle adulte
vogels het geslacht bepaald worden, vergeleken
met 217 individuen (28,5%) als alleen de
‘traditionele maten’ als staartvork en lengte van de
buitenste staartpen werden gemeten (Tabel 2).

Voor Nederlandse ringers die te maken krijgen
met boerenzwaluwen met afgebroken buitenste
staartpennen kan het meten van de lengte van de
witte staartvlek een aanvullend hulpmiddel zijn bij
de geslachtsbepaling van adulte vogels. Daarbij is
tabel 2 handig voor gebruik in het veld.
Met dank aan Jacintha van Dijk en Sjoerd Duijns
voor het controleren en verbeteren van deze
bijdrage.
Literatuur
Duijns, S., van Dijk, J. G. B., Kraus, R. H. S., Mateman, A.
C., van den Brink, B. & van Hooft, P. 2011. An
additional field method to sex adult Barn Swallows
during the non-breeding season in Zambia: white
spot length in the outer tail feather. Ostrich 82: 129134.
Svensson L. 1984. Identification guide to European
passerines, 3rd revised and enlarged edition,
Stockholm.
Van den Brink, B. 2008. Searching for European Barn
Swallows Hirundo rustica in Zambia. Rapport
Vogelbescherming Nederland, the Zambia Barn
Swallow Project 2007 – 2008. www.boerenzwaluw.nl

Bennie van den Brink, zwaluwbrink@hotmail.com

Tabel 2. Toepassing van de lengte van de witte staartvlek
als een hulpmiddel bij geslachtsbepaling van
boerenzwaluwen. De percentages verwijzen naar het
aandeel adulte vogels waarvan het geslacht bepaald kon
worden, gebaseerd op de verschillende kenmerken. De
percentages zijn berekend op basis van alle gevangen
adulte vogels gedurende de periode 2007 – 2008
(N=759).
Gecombineerde kenmerken
Staartvork en lengte buitenste
staartpen
Lengte witte staartvlek en lengte
buitenste staartpen
Lengte
witte
staartvlek
en
staartvork
Lengte witte staartvlek, staartvork
en lengte buitenste staartpen

%
28,59

N
217

26,75

203

43,87

333

44,53

338

Ochtendstond heeft goud in de mond! Een nieuwe
vangdag breekt aan (Christian Kampichler).
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Tarsusdikten van kleine barmsijs, koolmees en
rietgors in de Peel
Boena van Noorden
Inleiding en methode

We hebben de tarsusdikte gemeten door een
schuifmaat in het midden van de tarsus te plaatsen
en vervolgens deze op het breedste punt te meten.
Hierbij wordt de schuifmaat heel voorzichtig dicht
geduwd, totdat de bek van de schuifmaat net de
hoornlaag van de tarsus raakt. Van belang is dat
de schuifmaat soepel ‘loopt’ omdat de hoornlaag
heel gemakkelijk kan worden ingedrukt. Na enig
oefenen met meerdere ringers was het mogelijk
om de meetafwijking op 0,1 mm te houden (dus
+/- 0,1 mm). De metingen zijn uitgevoerd in de
maanden oktober tot en met april, dus in het
koudere gedeelte van het jaar. We rapporteren
steeds de gemiddelde tarsusdikte in mm, samen
met de standaardafwijking (standaard deviatie, sd).
De standaardafwijking is een veelgebruikte maat
voor de mate van spreiding rondom het
gemiddelde, en zegt veel meer over de variatie
dan de uiterste meetwaarden.
Om enig inzicht te krijgen in de pasvorm van
ringen, is bij enkele vogels niet alleen de standaard
dikte bepaald, maar ook de minimum dikte in het
midden van de tarsus en de maximum dikten aan
de basis en de top van het loopbeen.
Tarsus
De tarsus of het loopbeen is qua functie
vergelijkbaar met het onderbeen van een mens. De
kern van de tarsus bestaat uit been, er tegen aan
liggen de pezen voor de beweging van de tenen
en om dit geheel ligt de huid. De huid bestaat uit
de lederhuid en de opperhuid. In de lederhuid
bevinden
zich
bloedvaten,
zenuwen
en
bindweefsel. De opperhuid bestaat uit een
slijmlaag met daaroverheen een dode hoornlaag.
Deze hoornlaag slijt langzaam af en wordt vanuit
de slijmlaag ververst. De tarsus is niet rond maar
afgeplat (foto 1 en 2). In de verbrede delen lopen
de pezen.
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Foto 1. Rietgors 2 kj vrouw met 2,3 mm ring en
tarsusdikte 1,8 mm. Hier is duidelijk te zien dat de tarsus
afgeplat en dus niet rond is.

Resultaten
Kleine barmsijs
In totaal is van 98 kleine barmsijzen de tarsusdikte
gemeten. Qua determinatie zaten hier geen
twijfelgevallen tussen. In het afgelopen jaar zijn
uitsluitend ‘zuivere’ kleine barmsijzen geringd in
de Groote Peel. In de meeste jaren vangen we
grote en kleine barmsijzen door elkaar heen en
hebben we af en toe individuen die qua
kenmerken tussen deze twee soorten inzitten.
Gelukkig hadden we dat probleem nu niet.
De tarsusdikte varieerde tussen de 1,4 en 1,9 mm
met een gemiddelde van 1,59 mm (sd 0,1030). Uit
figuur 1 blijkt dat 1,5 mm het meest voorkomt,
gevolgd door 1,6 mm. Tezamen beslaan zij meer
dan 60% van het totaal aantal metingen. De
diktenklassen die daar op volgen (1,7, 1,8 en 1,9
mm) hebben gezamenlijk een aandeel van nog
geen 30%.
40

Aandeel van totaal in %

Naar aanleiding van de oproep van Henk
Lichtenbelt om tarsusdikten van een aantal
zangvogels te bepalen, heeft vogelringgroep ‘De
Peel’ de schuifmaat voor de dag gehaald en is
vanaf januari 2011 bij een aantal soorten aan het
meten geslagen (Lichtenbelt, 2010). De resultaten
van deze metingen zullen worden besproken en er
zal een aanbeveling over de te hanteren ringmaat
worden gedaan.
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Figuur 1. Verdeling van de tarsusdikten gemeten bij de
kleine barmsijs in de Groote Peel (2011-12). N = 98.

Koolmees
Van 232 koolmezen is de tarsusdikte bepaald. De
dikte varieerde tussen de 1,8 (0,4 %) en 2,4 mm
(0,4 %). De bulk van de vogels (ruim 70%) komt uit
op 2,1 en 2,2 mm. Iets meer dan 10% zit daar nog
boven (figuur 2). De gemiddelde pootdikte van de
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Aandeel in %
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Figuur 2. Verdeling van de tarsusdikten gemeten bij de
koolmees in de Groote Peel (2011-12). N = 232.
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Figuur 3. Verdeling van de tarsusdikten over de
geslachten gemeten bij de koolmees in de Groote Peel
(2011-12).

Rietgors
In de Groote Peel wordt jaarlijks een groot aantal
rietgorzen gevangen (bijv. 1204 ex. in 2011),
hiervan is bij 434 exemplaren de tarsusdikte
bepaald. Tijdens drukke dagen in de trektijd was er
onvoldoende gelegenheid om de tarsus te meten.
De gemiddelde tarsusdikte bedraagt 1,92 mm (sd
0,1390). De uiterste maten bedragen 1,4 en 2,3
mm. Ongeveer 75% van de vogels zit qua
pootdikte tussen de 1,7 en 1,9 mm (figuur 4).
Indien we naar de verdeling over de sexen kijken
blijken de mannen over het algemeen wat dikkere
poten (gem. 1,97 mm, sd 0,1349) te hebben dan de
vrouwen (gem. 1,87 mm, sd 0,1156) (figuur 5). De
uiterste maat van 2,3 mm werd slechts bij één man
gemeten, bij de wijfjes was 2,2 mm de grootst
gemeten dikte.
Discussie
Op grond van onze metingen aan de kleine
barmsijs, zou het verantwoord zijn om voortaan
elke vogel met 2,0 mm ringen te ringen. Er van
uitgaande dat een speling van 0,1 mm rondom de
poot voldoende is voor een goede pasvorm. We
weten echter niet wat de pootdikte is bij warm

aandeel in totaal in %

40

weer. Mogelijk worden de (weinige) bloedvaten in
de poten dan opgezet om overtollige warmte kwijt
te raken. Verder is de steekproef van bijna 100
vogels nog niet erg groot om een verantwoorde
uitspraak te doen. Ringend Nederland zal hiervoor
nog inspanningen moeten verrichten. Tevens is
onbekend hoe dik de poten van de grote
barmsijzen en de overige (onder)soorten zijn. Aan
de andere kant zou je je kunnen afvragen wat het
probleem van een te ruime pasvorm is. Indien 2,3
mm ringen worden gehanteerd is de maximale
speling 0,9 mm. Is dit veel of weinig? Is er iets bij
collega ringers bekend wat voor nadelig gevolg
een (te) ruime pasvorm voor de vogel heeft?
Wellicht komt er dan gemakkelijker vuil tussen
poot en ring? Voor de ringer is het voordeel in dit
geval duidelijk. De prijs van 2,0 ringen ligt lager
dan die van 2,3 mm. Naast Nederland hanteren
België, Groot Brittannië en Duitsland allemaal 2,3
mm ringen voor deze soort. Hoe dat in andere
landen zit kon niet worden achterhaald. Evenmin is
duidelijk hoe in het verleden de ringmaten zijn
vastgesteld.
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Figuur 4. Verdeling van de tarsusdikten gemeten bij de
rietgors in de Groote Peel (2011-12). N =434.
40,0
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mannen is iets hoger (2,15 mm, sd 0,1110) dan van
de vrouwen (2,12 mm, sd 0,0977). Dit sexe-verschil
zien we ook in de verdeling (figuur 3) terug. Zowel
bij mannen als de vrouwen komen pootdikten van
2,3 mm voor. De dikste tarsus (2,4 mm) was van
één man.
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Figuur 5. Verdeling van de tarsusdikten over de
geslachten gemeten bij de rietgors in de Groote Peel
(2011-12).

In het geval van de koolmees lijkt zowel bij de man
als vrouw de ringmaat van 2,3 mm in een aantal
gevallen aan de lage kant. Er is zelfs een keer 2,4
mm vastgesteld. Dit verklaart de aanbeveling van
België en Duitsland voor het hanteren van 2,8 mm.
De Britten gebruiken 2,3 mm voor de volgroeide
vogels en 2,8 voor nestjongen. De Nederlandse
ringcentrale laat de keuze vrij tussen 2,3 en 2,8
Op Het Vinkentouw - 7
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mm. Onze steekproef is aan de lage kant en gezien
het grote aantal koolmezen dat in ons land
geringd wordt moet het niet moeilijk zijn om 1000
tarsi te meten. Hierbij zou het waardevol zijn als
ringers die regelmatig jongen in nestkasten ringen,
hiervan de tarsus-dikte te bepalen.

Foto 2. Rietgors na 2 kj man met 2,8 mm ring en
tarsusdikte 1,8 mm.

Het is duidelijk waarom zowel België als Groot
Brittannië voor de rietgors 2,3 mm ringen
aanleggen. In onze steekproef zou bij slechts één
vogel deze ring zonder speling zijn aangelegd. Is
dit nadelig? Een ring om de vinger van de mens
heeft ook geen speling, terwijl dit voor zover we
weten geen nadelige gevolgen heeft voor het
functioneren. We hebben het niet uitgezocht maar
het zou ons niet verbazen als toppianisten als Lang
Lang gewoon een ring om hebben tijdens hun
uitvoeringen. Wellicht dat bij het Nederlandse
ringersgilde iets bekend is over het effect van
krappe (of te krappe) ringen? Om iets meer
helderheid in deze kwestie te brengen is voor een
beperkt aantal rietgorzen ook de kleinste tarsusdikte in het midden van het loopbeen bepaald
(min min en max min in tabel 1). Deze blijkt te
variëren tussen de 1,0 en 1,3 mm. Een 2,3 mm ring
zit om het dunste stuk dus nog ruim. Let wel de
steekproef is klein! Verder zijn de tarsusdikten (op
het breedste stuk) boven- en onderaan het
loopbeen bepaald (tabel 1). Onderaan is de tarsus
het dikste en bovenaan het dunste. Het meten aan

de onderkant is vrij arbitrair. Het is namelijk vrij
lastig om te bepalen waar de tarsus eindigt en de
voet begint.
Duitsland en Nederland bewandelen de veilige
weg en leggen de keuze tussen 2,3 en 2,8 mm bij
de ringer. Bij Vogelwarte Helgoland wordt de
keuze al gemaakt door een 2,5 mm ring verplicht
te stellen. In ons geval zouden in elk geval alle
wijfjes met een 2,3 ring kunnen worden uitgerust.
Voor het overgrote merendeel van de mannen
geldt dit ook.
Toen we de buitenlandse ringmaten vergeleken
bleek dat onder anderen in België voor enkele
soorten andere maten als in Nederland worden
gebruikt. Zo schrijft men voor de winterkoning de
ringmaat 2,3 mm en voor de bonte vliegenvanger
hanteert men 2,0 mm. Om in het voetspoor van
Henk Lichtenbelt te blijven is het voor de
Nederlandse ringers interessant om ook voor deze
twee soorten de tarsusdikten te meten. Als
nestkastsoort, moet het voor de bonte
vliegenvanger een koud kunstje zijn om een paar
honderd metingen bij elkaar te sprokkelen.
Net als bij de kleine barmsijs en koolmees zijn
onze metingen onder koele omstandigheden
uitgevoerd. We weten niet wat de uitkomst is
onder hoge buitentemperaturen. Het kan dus
nuttig zijn om aan te geven bij welke
buitentemperatuur er geringd is en het is dus
zeker aan te bevelen om de tarsusdikte bij heet
weer te bepalen.
Tot slot is het verstandig om door meerdere
ringers de tarsusdikten te laten bepalen, voordat er
een definitieve keuze gemaakt wordt. Het is
immers bekend dat bij het bepalen van de
vleugellengte tussen ringers grote verschillen
kunnen optreden (van der Jeugd, 2011). We doen
dan ook de suggestie om tijdens enkele
certificeringsdagen de tarsusdikte-meting mee te
nemen.

Tabel 1. Overzicht van tarsusdikten niet gemeten volgens standaard. Min boven = kleinst gemeten tarsusdikte (breedste)
boven aan loopbeen, max boven = grootst gemeten tarsusdikte (breedste) boven aan loopbeen, min onder = kleinst gemeten
tarsusdikte (breedste) onder aan loopbeen, min boven = kleinst gemeten tarsusdikte (breedste) onder aan loopbeen, min min
midden = kleinst gemeten tarsusdikte (smalste) in het midden van het loopbeen en max min midden = grootst gemeten
tarsusdikte (smalste) in het midden van het loopbeen. Nb = niet bepaald.
Soort
Rietgors
Koolmees
Kl. barmsijs

min boven
1,7 (n =28)
2,1 (n= 14)
1,7 (n=1)
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max boven
2,2 (n =28)
2,4 (n=14)
1,8 (n=1)

min onder
1,7 (n=28)
2,1 (n = 14)
1,7 (n =1)

max onder
2,4 (n= 28)
2,4 (n= 14)
1,8 (n=1)

min min midden
1,0 (n=13)
nb
nb

max min midden
1,3 (n = 13)
Nb
Nb
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Conclusies:
‐

‐

‐
‐
‐

‐

Voor een veilige uitspraak voor de ringmaat
van de kleine barmsijs moeten er nog een paar
honderd vogels worden gemeten. In de meeste
gevallen zal echter de ringmaat 2,0 mm
volstaan.
Van de koolmees mag de steekproef ook
groter. Het is zeker de moeite waard om de
tarsus-dikte van pullen te bepalen.
Voor vrijwel alle rietgorzen is het verantwoord
om die met 2,3 mm te ringen.
Interessant is om te onderzoeken hoe dik onder
hoge buiten temperaturen de tarsus is.
Aanvullend op de oproep van Henk Lichtenbelt
is het interessant om de maten van bonte
vliegenvanger en winterkoning mee te nemen.
Het is interessant om uit te zoeken wat de
meetvariatie is bij tarsusdikten.
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EURING general assembly op Malta oktober
2011
Henk van der Jeugd
Eens in de twee jaar wordt door EURING de
zogenaamde general assembly van aangesloten
ringcentrales georganiseerd. Elke keer is één van
de ruim 40 bij EURING aangesloten centrales
gastheer. In 2011 viel die eer te beurt aan Malta.
Van vrijdag 14 t/m zondag 16 kwamen
vertegenwoordigers van 34 ringcentrales bijeen in
het Mount Saint Joseph congrescentrum op Malta.
Na aankomst van de gedelegeerden op donderdag
stonden vrijdag en zaterdag geheel in het teken
van lezingen, workshops en discussies. Op zondag
was er een excursie naar het eiland Gozo en
maandag keerde iedereen weer huiswaarts.
De Maltezer ringcentrale maakt onderdeel uit van
Birdlife Malta en is opgericht in 1962. Medeoprichter Joe Sultana stond uitgebreid stil bij 50
jaar ringwerk op Malta in een boeiende lezing.
Naast het ringen van trekvogels die Malta aandoen
tijdens voor- en najaarstrek is het ringen van
zeevogels een belangrijke bezigheid. Het is
onmogelijk om bij Malta niet te denken aan het

vangen en schieten van trekvogels. De Maltezer
samenleving wordt letterlijk verscheurd door dit
fenomeen; vogelbeschermers en vogeljagers staan
recht tegenover elkaar, soms zelfs binnen families.
Hoewel er successen zijn geboekt is de situatie
tegelijkertijd gepolariseerd. De tegenstellingen
tussen beschermers en jagers zijn groter geworden
en de strijd is verhard. Gelukkig zijn er wel een
paar traditionele vogelvangers overgegaan op het
vangen voor de wetenschap in plaats van voor de
pot en de kooi, en zijn deze mensen in het bezit
gekomen van een ringvergunning. Onder deze
groep mensen, waar ontegenzeggelijk ook een
boel kennis en vaardigheid schuilt, zijn mogelijk
meer successen te boeken. Wat vooral op pijnlijke
wijze in het oog springt is de ongebreidelde jacht
met het geweer op alles wat vliegt. Ook rondom
het congrescentrum op het midden van het eiland
weerklinkt van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat
geknal. Tijdens een koffiepauze buiten horen we in
de verte geweerschoten. Als het geluid dichterbij
komt zien we een visarend aankomen die
krampachtig hoogte probeert te winnen om buiten
het schootsveld te blijven. Begeleid door
geweervuur trekt de vogel over ons heen en lijkt
zich te klaren. Dat ging niet op voor de jonge
wespendieven die eerder voor onze neus uit de
lucht werden geschoten. We hopen dat de
aanwezigheid van EURING op het eiland en de
aandacht in de lokale media een klein beetje kan
bijdragen aan de voortslepende discussie.
Binnen gaat het programma verder met lezingen
over onder andere het CES-project. Onze eigen
Christian Kampichler en Rob Robinson van de BTO
laten zien welke vooruitgang geboekt is met het
schrijven van paketten binnen het statistiek
programma R waarmee op gestandaardiseerde
wijze jaarlijkse indexen voor reproductie en
overleving kunnen worden berekend. In een
workshop worden de details vervolgens uitgelegd
aan die centrales die zelf ook met de scripts willen
gaan werken. In een sessie over de EURING code
worden voorstellen voor aanpassingen in de
codering besproken. Besloten wordt ondermeer
een nieuwe code voor windmolenslachtoffers op te
nemen en om de soortenlijst beter af te stemmen
op de hedendaagse vogeltaxonomie.
Er is unanieme steun voor het voorstel een
internationaal project aan zwartkoppen te starten.
Doel van het project is meer licht te werpen op het
ogenschijnlijk zeer flexibele migratiesysteem van
de zwartkop. Een eerste stap is het stimuleren en
standaardiseren van het ringen van zwartkoppen in
Op Het Vinkentouw - 9
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Figuur 1. Deelnemers aan de EURING General Assembly op malta in 2011. Op de voorgrond, in witte shirts, de staf van
Birdlife Malta die voor de organisatie zorgde.

Europa. Daarnaast willen we op diverse plekken
monsters van veren en nagels gaan nemen ten
behoeve van isotopenanalyses waarmee we meer
te
weten
kunnen
komen
over
overwinteringsgebieden van zwartkoppen die
tijdens de trek worden gevangen. Tenslotte willen
we op een aantal plekken detailstudies met
geolocators op gaan zetten. Voordat het project
echter van start kan gaan moet meer zekerheid
worden gevonden over de financiering ervan.
Hopelijk is er binnenkort meer nieuws over dit
project te melden!
Er wordt uitgebreid gesproken over de
gegevensstroom tussen centrales onderling. De
stelling is dat het direct melden van gevonden
ringen bij de centrale van herkomst in plaats van
bij de centrale in het land waar de ring gevonden
werd, of bij beide centrales, tot onnodige extra
berichten over en weer leidt en het risico op
dubbele meldingen maar ook verlies van gegevens
verhoogt. Een deel van de centrales onderschrijft
de stelling, andere zeggen er weinig problemen
mee te hebben. Melden bij de centrale van
herkomst blijft echter noodzakelijk in landen waar
geen ringcentrale actief is, of waar de ringcentrale
tijdelijk slecht functioneert. Overwogen wordt om
het EURING web formulier voor het melden van
gevonden ringen te wijzigen en alleen
terugmeldingen uit landen waar geen centrale
actief is naar het land van herkomst te sturen, en
bij terugmeldingen uit de overige landen waar
centrales goed functioneren, de informatie uit het
webformulier voortaan naar het vindland te sturen.
Woutéra van Andel en Henk van der Jeugd
10 - Op Het Vinkentouw

presenteren GRIEL en leggen uit hoe de andere
centrales GRIEL kunnen gebruiken om de
uitwisseling van gegevens vorm te geven. Een
aantal centrales gebruikt GRIEL hier al voor, een
aantal andere laat zich tijdens een speciale sessie
in kleinere kring het gebruik van GRIEL verder
uitleggen. Er blijkt bij een aantal centrales wrevel
te zijn ontstaan over de berichtenstroom die GRIEL
genereert. Een pijnpunt is het feit dat GRIEL bij
elke wijziging van een ring- of terugmelding een
nieuw bericht verzend, ook als de gewijzigde
informatie niet relevant is voor de buitenlandse
centrale. We beraden ons op het voorkomen van
dergelijke berichten. Centrales geven echter ook
aan dat de inzage die GRIEL hen biedt in de
gegevens van ‘hun’ vogels die in Nederland zijn
teruggemeld vele voordelen biedt.
Eén van de belangrijke taken van EURING is de
ondersteuning van ringcentrales die moeite
hebben het hoofd boven water te houden. Dit
geldt onder andere voor een aantal centrales in
Oost Europa. Om deze centrales te helpen wordt
een softwarepakket verstrekt dat is geschreven
door de Noor Vidar Bakken, waarmee centrales
een eigen database kunnen opzetten. Het systeem
wordt gepresenteerd en Vidar en de Engelse Chris
du Feu (de beheerder van de EURING databank)
gaan op bezoek bij de centrales om het systeem te
installeren en andere problemen met de
gegevensverzameling op te lossen. Een aantal van
deze bezoeken heeft inmiddels al plaatsgevonden
en leidt tot een merkbare verbetering in de wijze
waarop met de betreffende centrales wordt
samengewerkt.
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In de avonduren en tijdens de pauzes is er volop
gelegenheid om allerlei zaken in kleinere kring te
bespreken. Er blijkt overal in Europa zorg te
bestaan over de financieringspositie van centrales
nu de crisis heeft toegeslagen. Ook wordt er druk
gepraat over de omgang met gegevens van
gekleurringde vogels. Er zijn centrales die alle
waarnemingen van vogels met kleurringen binnen
hun landsgrenzen zelf verwerken, hoewel dat met
een enorme personele inzet gepaard gaat. In
Nederland kiezen we er voor dat niet te doen. Dat
zou ondoenlijk zijn omdat er geen land ter wereld
is waar zoveel vogels met kleurringen worden
afgelezen. Vogeltrekstation is daarom blij met
initiatieven als www.geese.org wat ons veel werk
uit handen neemt, maar andere centrales maken
zich juist zorgen over het feit dat ze nu van deze
en andere websites afhankelijk zijn voor de
toelevering van gegevens.
De bijeenkomst wordt zondag afgesloten met een
excursie naar het nabijgelegen eiland Gozo. Dit
eiland is minder dicht bevolkt dan Malta zelf en
biedt nog enkele fraaie kustlandschappen. Deze
moeten we helaas wel delen met de jagers;
aankomende trekvogels worden onthaald op een
salvo geweerschoten. Als ik een kwartelkoning zie
aankomen en landen in de vegetatie durf ik mijn
kijker niet op de vogel te richten uit angst dat ook
de jager die ik verderop zie zitten op de vogel
opmerkzaam wordt gemaakt. Het geeft het vogels
kijken op Malta een merkwaardige bijsmaak.

Rekenen met RAS: regels voor gegevensbeheer
Christian Kampichler & Henk van der Jeugd
Het RAS project is en blijft onveranderd populair
bij ringers: op dit moment zijn er meer dan 160
actieve projecten aan ruim 40 soorten! Tot nu is er
nog weinig aandacht besteed aan het beheer van
de gegevens en de verwerking daarvan. In het
kader van een samenwerkingsproject met SOVON,
Vogelbescherming en de Radboud Universiteit
Nijmegen is nu een aanvang gemaakt met het
berekenen van de jaarlijkse overleving van een
aantal vogelsoorten op basis van de RAS
gegevens. De gegevens worden vervolgens
gebruikt in populatiemodellen waarmee het risico
op uitsterven van soorten met bepaalde
kenmerken in kaart wordt gebracht en aan de
hand van demografische gegevens (gegevens over
reproductie en sterfte) een ‘early warning’systeem
wordt opgezet om negatieve ontwikkelingen
vroegtijdig te kunnen signaleren.
De eerste analyses aan een achttal soorten zijn
inmiddels uitgevoerd. Niet alle projecten konden
worden meegenomen, en binnen projecten
konden niet alle jaren gebruikt worden. Van een
aantal projecten was de looptijd nog te kort
(minder dan 3 jaar), en binnen een aantal projecten
waren er te weinig gegevens om analyse mogelijk
te maken. Als vuistregel wordt gehanteerd dat
minimaal 20 teruggevangen individuen per jaar
nodig zijn om zinvolle analyse mogelijk te maken.
In de praktijk ligt dit iets genuanceerder. Meer
terugvangsten zijn nodig als er veel vogels geringd
worden!
Het is heel belangrijk dat u zich bij uw RAS project
aan de volgende regels houdt, anders kunnen de
gegevens niet gebruikt worden voor analyses:

figuur 2. Een late, nog niet vliegende, kuhls
pijlstormvogel wordt gevonden tijdens een bezoek aan
een grote kolonie waar jonge pijlstormvogels worden
geringd door Maltezer ringers. Een buitenkansje een
dergelijke vogel van dichtbij te kunnen bekijken!

Kijk voor meer informatie over de door EURING
georgansieerde
bijeenkomsten
op
http://www.euring.org/meetings/index.html.
De
volgende General Assembly zal in 2013 worden
georganiseerd in Finland.
Henk van der Jeugd, h.vanderjeugd@nioo.knaw.nl

1. Voer alléén gegevens in van de doelsoort van
het RAS project.
2. Ring elk jaar binnen hetzelfde gebied!
3. Vogels van de doelsoort die u buiten het vaste
RAS gebied ringt voert u niet in op het RAS
project.
4. Heeft u een jaar minder tijd, verlaag dan de
ringinspanning in het hele gebied, ring niet alleen
in een deelgebied.
5. Indien echt nodig of gewenst, mag u uw RAS
uitbreiden. U mag het echter niet inkrimpen! Heeft
u het gebied eenmaal vergroot dan dient u in het
vergrote gebied te blijven ringen.
Meer over RAS spelregels en resultaten in CES-RAS
nieuws nummer 5 dat binnenkort uitkomt.
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Vangen,
hanteren
en
ringen
Halsbandparkieten (Psittacula krameri)

van

Roelant M.V. Jonker & Wouter P.J. Teunissen
In de zomer van 2011 zijn door Roelant Jonker en
Wouter Teunissen in Leiden in totaal 15
halsbandparkieten geringd in het kader van een
ring-Mus project. Het gaat om vogels van de
neozoone Nederlandse populatie. Buiten deze
vangsten zijn er tot nog toe slechts 30
halsbandparkieten in Nederland geringd, vooral in
de regio Den Haag. Dit lage aantal geringde vogels
is merkwaardig, omdat de halsbandparkiet in West
Nederland een belangrijke plek inneemt in het
stedelijke milieu. De opkomst en vestiging van de
parkieten is niet zonder discussie verlopen. De
aantallen zijn in Nederland flink toegenomen. Bij
de simultaantellingen in 2012 zijn onlangs in onder
meer Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Utrecht
en Haarlem gezamenlijk bijna 12.000 vogels
geteld. Hoewel er veel onderzoek aan
halsbandparkieten en hun concurrentiepositie
wordt verricht, zijn ze nooit systematisch gevangen
en geringd. Ringonderzoek kan een belangrijke
bijdrage leveren aan de kennis over deze vogels.
Het vangen van halsbandparkieten is een
bezigheid waarbij gebruik van conventionele
vangmiddelen niet altijd optimaal is. Het is daarom
dat wij hier onze ervaringen delen met de
Nederlandse ringers.

voederplaatsen
het
grootst.
Pinda’s
en
zonnebloempitten zijn favoriet maar ook appels en
vetbollen vinden aftrek. Hoewel halsbandparkieten
zeer dicht bij menselijke bebouwing worden
aangetroffen, zijn het toch relatief voorzichtige
vogels. Voordat zij in grote getale op een
voederplaats af komen, moeten zij eerst aan de
voederplek wennen. Dit betekent dat er eerst in
voer geïnvesteerd moet worden voordat er
redelijke aantallen gevangen kunnen worden. Het
aanplanten van zonnebloemen is een beproefde
methode om binnen het voorkomingsgebied de
halsbandparkiet naar een tuin te lokken
(persoonlijke ervaring R.M.V. Jonker). Blijvende
interesse werd daarna verkregen door het
aanbieden van zgn. pindasilo’s (merk Vivara).
Mistnetvangsten
De eerste parkieten zijn door ons gevangen met
een 6 meter lang mistnet. Het net komt tot circa 3
meter hoog. Dit laatste is belangrijk omdat het
daardoor hoger is dan de tuinafzetting. In de tuin
kwamen individuele vogels en groepjes tot
maximaal 20 exemplaren. De vangsten betroffen
vooral dieren die werden opgeschrikt door
langslopende mensen of vogels die onderling aan
het bakkeleien waren. Halsbandparkieten dulden
elkaar niet gelijktijdig op één feeder. Met het
mistnet gevangen vogels kwamen terug naar de
tuin, hoewel dat enkele dagen kon duren. De
vangsten bleven echter laag. De vogels zagen het
net en zijn behendig genoeg om dit te vermijden.
Met mistnetten werden vooral recent uitgevlogen,
minder ervaren, juvenielen gevangen.
Bal-chatri variant pindasilo

Figuur 1. Fotografische terugmelding van recent geringde
Halsbandparkiet.

Populatiedynamiek en het lokken
Hoewel de halsbandparkiet een echte stadsvogel
is, zijn er seizoensmatige fluctuaties. In Leiden
komt de halsbandparkiet vooral gedurende de
zomer tijdens de opfok van de jongen, naar de
tuinen. In andere stedelijke gebieden kan dit
patroon anders zijn. De concentratie van
halsbandparkieten neemt in Den Haag en
Amsterdam bijvoorbeeld toe in de winter. Vooral
in winterse perioden lijkt de afhankelijkheid van
12 - Op Het Vinkentouw

Omdat de aantallen parkieten in de tuin vrij hoog
waren, maar de vangsten erg laag bleven, besloten
wij om een speciale vergunning aan te vragen om
de pindafeeders te kunnen voorzien van strikken.
Een andere reden om over te stappen op deze
methode was om te proberen ook oudere, meer
ervaren vogels te vangen. De strikken waren
gemaakt van nylondraad (geen visdraad). Het
gladde en ronde nylondraad (verkrijgbaar bij de
textiel detailhandel) voorkomt verwondingen aan
de poten. Er is twee dagen met deze constructie
gevangen. De vangsten waren bemoedigend. De
vogels bleven goed aan de silo’s hangen, zonder
beschadigingen en konden door het losknippen
van de strik, snel worden binnengehaald. Echter na
deze twee dagen ontstond er bij de
halsbandparkieten een fobie voor de pindasilo’s en
werd de tuin gemeden. Niet alleen de gevangen
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exemplaren maar ook de ongeringde vogels
meden de tuin. Meer dan bij het gebruik van
mistnetten het geval was. Wij vermoeden dat de
negatieve ervaring met de voedersilo’s, de
belangrijkste attractie van de tuin, hiervan de
oorzaak is.

omdat parkieten met hun snavel erg wendbaar
zijn. Manipuleer daarom de kop met duim en
wijsvinger en gebruik de rest van de hand om
vleugels tegen het lijf te houden.

Figuur 4. Hanteren met handdoek.
Figuur 2. Ringen met handdoek.

Speciale ringen
Het ringen van halsbandparkieten gebeurt met
speciaal hiervoor ontworpen ringen. (7mm, extra
laag en gemaakt van roestvrij staal). Ze worden
gebruikt omdat de vogels een erg korte tarsus
hebben. Het vergt enige oefening deze ringen
correct aan te brengen. Het blijkt dat deze ringen
met een goede camera of telescoop en enig
geduld, ook in de tuin zijn af te lezen.

Sexen en leeftijdbepaling
Net uitgevlogen jongen van de halsbandparkiet
zijn te herkennen aan hun donkere ogen en rode
ondersnavel. Verder lijken zij op het vrouwtje.
Tweejarige mannetjes die op het punt staan door
te ruien naar volwassen kleed hebben vaak al een
zwarte teugel en enkele blauwe veertjes aan de
achterzijde van de kop. Door de veren aldaar op te
blazen worden deze zichtbaar. Ook kan aan de
onderkant van de vleugel aan de verspreiding van
de gele kleur op de dekveren en aan de vorm van
de handpennen de leeftijd en sexe worden
bepaald. Voor meer informatie hier over verwijzen
we graag naar Butler & Gosler (2004).
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04.9674305

Figuur 3. Hanteren: Veilig alternatief voor ringersgrip.

Roelant
Jonker
&
director@cityparrots.org

Wouter

Teunissen,

Hanteren
Het hanteren van halsbandparkieten is geen
sinecure. De vogels hebben zeer krachtige snavels
en scherpe klauwen die zij zeker zullen gebruiken.
Hoewel men geen vingers zal verliezen zijn
bloederige verwondingen aan de handen geen
uitzondering. Ons advies is de vogels te wikkelen
in een handdoek waarbij u ook de kop van de
vogel kan bedekken. Zo bent u beschermd tegen
beten en krassen. Dit wikkelen kalmeert de vogel
ook, zodat hanteren verder soepel en stil kan
verlopen. De ringersgrip wordt niet geadviseerd,

Het invoeren van ringgegevens van nestjongen:
aansluiting van de Digitale Nestkaart op GRIEL
Jeroen Nienhuis & Henk van der Jeugd
Jaarlijks
worden
tienduizenden
nestjongen
geringd. Dat levert waardevolle gegevens op waar
we iets van kunnen leren over onze eigen
broedvogelpopulaties en over de lotgevallen van
vogels in hun eerste levensjaar. Bijvoorbeeld de
sterfte in de kwetsbare periode kort na het
uitvliegen en in de eerste winter, de verschillen
Op Het Vinkentouw - 13
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tussen
leeftijdsgroepen
in
trekroute
en
overwinteringsgebied,
en
dispersie
van
geboorteplek naar de plaats van vestiging als
broedvogel. Om het ringen van nestjongen in
Nederland te bevorderen heeft Vogeltrekstation
enkele jaren geleden het Pullenproject gestart (zie
informatie op www.vogeltrekstation.nl).
Voorwaarde voor het meedoen aan het
Pullenproject is het invullen van nestkaarten van
SOVON. De gegevens van de geringde vogels
worden namelijk nog waardevoller als er ook
gegevens zijn over de nesten waarin de jongen zijn
geringd. Binnen het nestkaarten-project worden
gegevens verzameld voor het bepalen van
broedbiologische parameters zoals het aantal
gelegde eieren, de timing van het legbegin en het
uiteindelijke broedsucces (voor meer informatie zie
www.sovon.nl/nestkaart). Daarvoor worden alle
bezoeken aan nesten op een standaard wijze
geregistreerd. Voor het correct berekenen van de
broedbiologische gegevens is het belangrijk ook
de bezoeken aan mislukte nesten, waar dus geen
pullen werden geringd, in te voeren.
Om de gehele levensloop van de vogels van ei tot
dood te kunnen volgen is het belangrijk om een
koppeling te kunnen maken tussen de geringde
vogels en het nest waar ze uit komen. Tot nu toe
was dit moeilijk omdat de ringgegevens
gescheiden moesten worden ingevoerd in GRIEL.
In de Digitale Nestkaart kunnen behalve gegevens
die te maken hebben met de reproductie ook alle
ringgegevens worden opgeslagen die in GRIEL
worden gevraagd (o.a. coördinaten, ringnummers,
biometrie, herringde vogels). Het is nu mogelijk
om deze gegevens vanuit de nestkaart naar GRIEL
te exporteren. Dit biedt als voordeel dat de
gegevens niet twee keer hoeven te worden
ingevoerd, en dat de koppeling tussen
nestgegevens en ringgegevens gewaarborgd is.
Daarnaast biedt het gebruik van de Digitale
Nestkaart nog een aantal voordelen:

• Alle gegevens staan per broedsel bij elkaar.
• De
familierelaties
worden
goed

gedocumenteerd. In GRIEL is dat op dit
moment niet mogelijk.
• De biometrie kan, net als een aantal andere
gegevens, worden gebruikt voor het berekenen
van het legbegin.
• Er kunnen foto-bestanden worden gekoppeld
aan nestkaarten.
• Er kunnen gegevens worden opgeslagen die
niet ingevoerd kunnen worden in GRIEL (o.a. de
14 - Op Het Vinkentouw

poot waarom de ring zit en de methode die is
gebruikt om het geslacht te bepalen).
Om de ingevoerde gegevens niet in te hoeven
voeren in zowel GRIEL als Digitale Nestkaart is er
een export mogelijkheid gemaakt vanuit het
nestkaarten
programma.
Hiermee
kunnen
gegevens eenvoudig worden opgeslagen in een
bestand dat vervolgens in GRIEL kan worden
ingelezen. In het GRIEL-bestand worden de
volgende gegevens uit de Nestkaart opgenomen:

• vangsten (ringmeldingen en terugvangsten),
• terugmeldingen van geringde prooivogels,
• biometrie (indien gewenst).
Gegevens over herringde vogels kunnen op dit
moment nog niet worden overgenomen.
Om de GRIEL export goed te laten werken moet u
aangeven aan welk(e) project(en) de gegevens in
GRIEL moeten worden gekoppeld. De hiervoor
benodigde projectnummers kunt u in GRIEL onder
‘Mijn administratie -> Mijn projecten’ vinden
(figuur 1). Ook dient u uw ringersnummer in te
vullen. U vindt uw ringersnummer onder andere op
uw ringvergunning.

Figuur 1. Het nummer van het project waaraan u de
gegevens in Nestkaart wilt koppelen vindt u ‘Mijn
administratie -> Mijn projecten’

Het is mogelijk de gegevens in nestkaart aan
meerdere projecten in GRIEL te koppelen. U kunt
bijvoorbeeld gegevens van een langlopende
nestkaststudie aan een RAS project koppelen,
‘losse’ ringgegevens van diverse soorten aan een
pullen project, of gegevens van uil- of
roofvogelnesten aan een WRN project. Om de met
nestkaart gemaakte bestanden te kunnen
importeren in GRIEL zijn ook rechten nodig om van
de bulkupoad gebruik te kunnen maken. Als u niet
over deze mogelijkheid beschikt, neem dan
contact op met het Vogeltrekstation.
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In april komt er een nieuwe versie van de Digitale
Nestkaart uit (versie 4.0) waarin behalve de GRIELexport onder andere de volgende verbeteringen
zitten ten opzichte van de huidige versie (3.8,
uitgekomen in juni 2011):

• Een wizzard voor het eenvoudig invoeren van
nieuwe nestkaarten.

• Er kunnen foto’s worden gekoppeld aan
nestkaarten.

• Nieuwe analyse: het aantal grootgebrachte
•
•
•
•
•
•

•

jongen per geringde vogel per jaar.
Nieuwe analyse: het jaar van eerste broedsel
van een geringde vogel en het aantal jaren dat
een vogel een broedpoging heeft gedaan.
Nieuwe analyse: paarbanden van geringde
vogels.
Nieuwe analyse: conditie van jongen (op dit
moment alleen beschikbaar voor steenuilen)
De ringgegevens kunnen worden geëxporteerd
als GEDCOM-bestand o.a. om stambomen te
maken met genealogie programma's.
Er kunnen nestkaarten worden gezocht op het
ringersnummer en het projectnummer van de
geringde vogels.
Er kan een Google-Earth bestand worden
gemaakt waarmee het broedsucces van nesten
met gekleurde symbolen kan worden
weergegeven.
Er kunnen nieuwe nestkaarten worden
aangemaakt met behulp van Google-Earth en
GPS-bestanden.

In eerdere versies toegevoegde mogelijkheden die
van belang kunnen zijn voor ringers:

• Het aanmaken van nestkaarten van nestkasten
•
•
•
•
•

door alle kasten uit een jaar in één keer te
kopiëren naar een nieuw jaar.
Het
invoeren
van
nestkaarten
per
bezoekdatum.
Er kan een overzicht van actieve nesten worden
gemaakt (met gegevens van laatste bezoek).
Er is een bezoekenplanner op basis van
ingevoerde waarnemingen (met o.a. nesten met
ringbare jongen op een bepaalde datum).
Er kunnen coördinaten uit een GPS-bestand
worden ingelezen.
Er zijn meerdere broedbiologische analyses
ingebouwd (o.a. legbegin en Mayfield)

Ga naar www.sovon.nl/nestkaart voor een
uitgebreider overzicht van de mogelijkheden en
om de Digitale Nestkaart te downloaden.
Jeroen
Nienhuis,
jeroen.nienhuis@sovon.nl
Henk van der Jeugd, h.vanderjeugd@nioo.knaw.nl

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 informatieuitwisseling 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”. Hieronder
samenvattingen van een tweetal interessante
discussies die de afgelopen maanden op
ringersnet te lezen waren, en tenslotte nog een
aanvulling op een bericht in de vorige editie van
‘geciteerd uit Ringersnet’.
Zwarte merel vrouwen
Henri Bouwmeester meldt op 14 november
opvallende merels: “Zwarte vrouwen, die amper van
mannen te onderscheiden zijn, met alleen een
beetje streping op de keel. In diverse gevallen
hebben deze vogels ook enkele of meerdere zwarte
veertjes, vooral op de borst, met bruine randen”.
Koen Maes meldt ook zo’n donkere merel uit de
omgeving van Antwerpen en Philippe Schepens,
die sinds eind oktober aan de Belgische kust grote
hoeveelheden merels heeft geringd, constateerde
dat ook bij hem de meeste overjarige vrouwtjes
donkerder zijn dan de lokale vogels: “Vaak bijna
zwart, met veelal een zwarte staart. Soms zijn ze
alleen van de jonge mannetjes te onderscheiden
door de keel (en de rui in de vleugels). Eerstejaars
vrouwtjes zijn iets minder donker”. Verder merkte
hij op dat ook de gemiddelde vleugellengte bij
deze merels iets groter is dan bij de lokale vogels.
Naar aanleiding van deze meldingen vraagt
Norman van Swelm zich af of hier mogelijk sprake
is van oostelijke ondersoorten, zoals bijvoorbeeld
maximus uit de Himalaya; hij verwijst daarbij naar
Vaurie (1959). Kees Roselaar is hierover erg stellig:
“Vrouw merels zijn gewoon heel erg variabel”. Hij
verwijst daarvoor naar Eck & Geidel (1971), die
allerlei typen (merel)vrouwen onderscheiden en
benoemen en ook naar de geografische herkomst
hebben gekeken. Maximus zit alleen in de
noordwestelijke Himalaya en heeft een vleugel van
150 mm of meer; zulke grote maten ziet Kees
Roselaar nog niet bij onze 'zwarte' vrouwtjes.
(Spijtig dat zo’n artikel als van Eck & Geidel moeilijk
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te bemachtigen is. Gelukkig blijkt ook Cramp (1988)
nogal wat gegevens over de diverse ondersoorten en
hun vleugellengtes te vermelden; Cramp vermeldt
ook dat intermedius de grootste ondersoort is die
het west Palearctisch gebied bereikt. GvT).
Kees wordt op zijn wenken bediend, want Peter
Horssens meldt dat op Vlieland elk jaar aan het
eind van het vangseizoen merels met ‘lange’
vleugels worden gevangen. De top 10 langste
vleugels van 17.776 geringde en gemeten merels
op Vlieland zijn: 1 x 152 mm, 3 x 150 mm, 1 x 148
mm, 2 x 146 mm, 1 x 145 mm en 2 x 144 mm. Het
betreft acht mannen en twee vrouwen, allemaal
gevangen tussen 8 oktober en 11 november. Er is
bij deze grote vogels echter niets vermeld over
extra donkere vrouwen. Rienk Slings meldt uit het
Vinkenbaanboek van Castricum dat van de 3.332
gemeten merel mannen in het najaar de maximum
vleugellengte 147 mm bedroeg.
Kees Roselaar is onder de indruk van de
vleugellengtes van Vlieland; hij geeft de
vleugellengtes van door hem gemeten balgen
(tabel 1). Balkan en Caucasus-vogels zijn net zo
groot als Nederlandse, in Zuid Europa zijn ze veel
kleiner. Hij vermeldt ook nog dat vrouwen
intermedius niet opvallend zwart zijn.
In de discussie signaleert Philippe Schepens verder
dat er in Belgie vrijwel geen in Nederland geringde
merels worden gemeld. Peter van Horssen verwijst
naar
de
website
van
Vlieland
(http://www.vinkenbaanvlieland.nl/) en merkt op
dat de merels die Vlieland aan doen uit
Scandinavie komen en richting Engeland gaan. Op
een totaal van ca 250 terugmeldingen is er niet
één uit Belgie.
Bert Winters bevestigt de bevindingen van Philippe
en Peter: “Van 4.000 merels die de afgelopen 14
jaar in het noorden van Noord-Holland zijn geringd
lijkt de grote lijn hetzelfde: na de najaarsvangsten
uitsluitend terugmeldingen uit GB en in het najaar
één keer een London ring van een eerder seizoen”.
Nog nooit werd een vogel van hem gemeld uit
België of Frankrijk.
Gedurende de voorjaarstrek komen de meldingen
van Bert uit noordelijk Duitsland, Denemarken,
Zweden en zelfs Finland. Tweemaal werd ongetwijfeld op de terugreis - in het vroege
voorjaar een Merel met een Noorse ring
gecontroleerd. Het gebied van herkomst lijkt
hiermee wel aardig in kaart gebracht.
Op grond van de Vogeltrekatlas van Speek en
Speek (1984) constateert Bert dat er tot 1984 nog
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wel sprake leek van een zuidwest gerichte trek van
merels. Hij vraagt zich af of dat misschien een
gevolg is van klimaatverandering. Dat is nog maar
één van de vragen die naar aanleiding van deze
uitwisseling van gegevens naar voren komen. Een
nadere analyse van de vleugelmaten van
verschillende ringstations zou meer inzicht
verschaffen in het voorkomen van de ‘grote maten’
in de verschillende delen van Nederland en
Vlaanderen.
Een
nadere
analyse
van
merelterugmeldingen kan niet alleen antwoord
geven op de vraag van Bert Winters, maar ook
opheldering verschaffen over de bewegingen van
Nederlandse merels en het raadsel van de
noordelijke merels die Nederland lijken te
omzeilen. Dus misschien toch maar weer een
pleidooi voor een Nederlandse, Belgische of
gezamelijke ringatlas?
Rietzangers
Jan de Jong uit Joure stuitte bij het spitten in zijn
gegevens op een oude terugmelding van een
Rietzanger met Franse ring. De vogel was begin
april als 2 kj geringd in Mali en in Nederland
teruggemeld. De aangegeven leeftijd lijkt hem
nogal dubieus; hij neemt aan dat je begin april in
Afrika geen 2kj meer kan vaststellen. Maar hij
vraagt of er nog kenmerken bekend zijn, zoals
bijvoorbeeld rui of partiële rui, die zo’n
leeftijdsbepaling wél mogelijk maken.
Afrika specialist Bennie van den Brink gaat
uitgebreid in op deze vraag. Hij heeft de afgelopen
4 jaar in Zambia 814 rietzangers gevangen en die
uiteraard zoveel mogelijk op leeftijd gebracht en
gekeken naar conditie en rui. Er is daarbij geen
gebruik gemaakt van het kenmerk van de iriskleur;
de ervaring met dit kenmerk was heel beperkt en
het is erg moeilijk om de kleine verschillen in
kleurtinten te herkennen.
“Het meest bruikbare kenmerk voor ons was de
aan- of afwezigheid van tongvlekken. Dat was een
duidelijk kenmerk en goed in het veld te gebruiken.
Met dit kenmerk konden we verreweg de meeste
vogels op leeftijd brengen. Dit kenmerk was meestal
nog tot eind maart ( het einde van onze
ringactiviteiten) duidelijk aanwezig. Bij juveniele
rietzangers ( in zuidelijk Afrika is 1 januari niet de
scheidslijn tussen 1e jaars en 2e jaars vogels) konden
we bovendien vaak de donkere vlekjes (uit het
jeugdkleed) op de bovenborst nog zien en als
hulpmiddel bij de leeftijdsbepaling gebruiken”.
Het controleren van de tongvlek bij rietzangers die
in het voorjaar naar de broedgebieden
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teruggekeerd zijn kan volgens Bennie dus wel
informatie opleveren over leeftijd.
Arne Hegemann twijfelt daar echter aan en vraagt
zich af of het ooit goed onderzocht is dat bij alle
rietzangers tongvlekken in de loop van de tweede
jaar verdwijnen en of daar publicaties over zijn. Op
grond
van
zijn
eigen
onderzoek
aan
veldleeuwerikken blijkt namelijk dat tongvlekken
absoluut niet bruikbaar zijn om de leeftijd te
bepalen. Bij veldleeuwerikken kunnen de
tongvlekken ook ontbreken bij vogels in het nest
(of al snel na het uitvliegen verdwijnen) en worden
tongvlekken aangetroffen bij oudere vogels.
Controle van Svensson (1992) leert dat
tongvlekken
bij
de
rietzanger
niet
als
leeftijdskenmerk worden genoemd, maar wél bij
de kleine karekiet en alleen voor het najaar.
Bovendien benadrukt Svensson dat het gebruik
van kenmerken als de iriskleur veel praktische
ervaring, goed licht en een vergrootglas vereisen.
Over de kleine karekiet (reedwarbler is geen
rietzanger)
geeft
ook
de
site
http://www.davidnorman.org.uk/MRG/index.htm,
waar Peter van Zwol naar verwijst, goed
gedocumenteerde informatie.

broedgebieden in Oost-Europa, Rusland en westAzië. Van bosrietzangers is bekend dat er partiële
rui is, vermoedelijk in Ethiopië, voordat ze
doorvliegen
naar
zuidelijke
overwinteringsgebieden”.
Diversen
Tenslotte een aanvulling op de vangst van vier
draaihalzen in de vorige ‘Geciteerd uit Ringersnet’.
B.J. Speek, de oude ‘Chef Ringonderzoek’ (en
voorganger van G. Speek), meldde een vangst van
maar liefst vijf draaihalzen. “Het VT was in 1965 op
Vlieland om vogels te vangen. Op zeker ogenblik
was Dr.Perdeck bezig bij het militaire duin en ving 5
draaihalzen. Hij had geen vogelzakjes bij zich, maar
stopte de draaihalzen in zijn jack, van onderen en
van boven goed dicht gebonden. Zo racete hij op de
van dienstwege verstrekte brommer naar ons
hoofdkwartier, waar de vogels werden getoond en
geringd”. De foto bij deze melding is een historisch
document dat ik u niet wil onthouden.

Er lijkt dus alle reden voor te zijn om bij de
bepaling van de leeftijd in het voorjaar niet alleen
af te gaan op de tongvlekken, maar ook de rui en
andere kenmerken te beoordelen.
Verder meldt Bennie van den Brink nog enkele
interessante zaken over de rui van de rietzanger in
Afrika: “Slijtage van het verenkleed was meestal
geen bruikbaar kenmerk omdat zowel adulte als
juveniele vogels sterke slijtage vertoonden. De
meeste vogels begonnen met actieve rui na januari
en tot eind maart troffen we vogels in actieve rui
aan. Veelal ruiden ze 3 handpennen tegelijk, zodat
de ruiperiode veel korter is dan bijvoorbeeld bij
boerenzwaluwen.
Opvallend was ook dat we in december en januari
een klein percentage zowel adulte als juveniele
vogels vingen die al volledig doorgeruid waren: HP
ruiscore 45. Het lijkt alsof deze vogels in een ander
gebied hebben geruid en daarna nog doorgetrokken
zijn naar zuidelijker regionen. Ik weet niet of
daarover iets bekend is. David Pearson vermeldt in
zijn gidsje ‘Identification and ageing of Palearctic
migrants at Ngulia’ (zuid Kenya) bij rietzangers dat
Ngulia-vogels merendeels ongeruid zijn, maar dat
enkele gedeeltelijk of geheel geruid zijn.
De vogels die in Zambia overwinteren gebruiken de
eastern flyway en zullen afkomstig zijn uit

Figuur 1. Vangst van 5 draaihalzen op Vlieland in 1965.
Rechts de jonge Dr A.C. Perdeck, links Q. Voorham,
destijds o.a. medewerker op de vinkenbaan in Meijendel.

Gijs van Tol, gijsvantol@yahoo.com

Terugmeldingen 2012-1
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. S.v.p.
niet een vijf jaar oude zilvermeeuw. Uw hulp voor
deze rubriek wordt erg op prijs gesteld, omdat wij
niet de gelegenheid hebben alle terugmeldingen
stuk voor stuk te bezien.
Op Het Vinkentouw - 17
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Krooneend, Netta rufina, Arnhem 6167226

Kruisbek, Loxia curvirostra, Arnhem H 318014

Er worden in Nederland niet veel krooneenden
geringd of teruggemeld. Op 17 januari 2011 werd
een man krooneend opgemerkt in Arnhem, een
niet alledaagse verschijning daar. Op 31 januari
lukte het Frank Majoor de vogel te vangen en te
voorzien van een ring. Daarna werd de vogel nog
een paar keer in Arnhem gezien. De laatste
waarneming in Arnhem die winter dateert van 8
februari. Op 19 februari 2011 wordt een geringde
krooneend man, naar later blijkt, onvolledig en
deels foutief afgelezen in de Kromme Rijn te
Bunnik, Utrecht. Het ringnummer wordt gemeld als
37226. Aanvankelijk is niet duidelijk om welke
vogel het gaat, maar bijna een jaar later blijkt dat
het om dezelfde vogel moet gaan. Elf maanden
later, op 13 januari 2012, wordt in Houten, niet ver
van Bunnik, namelijk een man krooneend gezien.
Op 27 januari wordt deze vogel gefotografeerd en
is een Nederlandse ring zichtbaar met een
nummer eindigend op 7226. Aangezien er maar
één krooneend met een Nederlandse ring deze
cijferreeks bezit moet het om de vogel gaan die
een jaar eerder in Arnhem werd geringd. Daarmee
is ook het mysterie van de vogel van Bunnik
opgelost; ook dat moet dezelfde vogel zijn. De
laatst bekende waarneming van deze vogel is op 2
februari 2012. Er is nog een waarneming van 27
september 2011 in Houten die mogelijk op deze
vogel betrekking heeft.

Kruisbekken worden in Nederland niet veel
geringd, en terugmeldingen zijn zeldzaam. Deze
kruisbek werd geringd op vinkenbaan Nebularia
op de kop van het eiland Schouwen op 2 augustus
2008, en vervolgens teruggevangen in Noord
Spanje op 18 januari 2009. Dit is de eerste
terugmelding van een kruisbek uit Spanje en ook
de meest zuidelijke. Andere buitenlandse
terugmeldingen komen uit Italië (1), Duitsland (1),
Oostenrijk (2), Kaliningrad, Rusland (2), Noorwegen
(3) en België (4).

Met dank aan Jeroen Nagtegaal
Tjiftjaf, Phyloscopus collybita, Arnhem Y 67556

Vincent van der Spek schrijft me het volgende “Ik
heb eerder een grappige terugmelding met
anecdotische waarde dan een inhoudelijk
bijzondere. Zie maar of jullie dit leuk genoeg vinden
voor de rubriek.” Dat vonden we.
Tijdens de certificeringsbijeenkomst in Meijendel
op 24 september 2011 werd een vreemde tjiftjaf
gevangen. De vogel bleek op 24 juli geringd in de
Stolwijkse Boezem (ZH) door Cor Oscam en
Morrison Pot. Het is de eerste terugmelding van
deze CES-plek in Meijendel. De afgelegde afstand
bedraagt circa 30 kilometer.
Maar wie waren er die dag aanwezig in Meijendel?
Juist, Cor Oskam om te certificeren en Morrison
Pot omdat hij ook in Meijendel assisteert. En zo
vingen ze dus hun ‘eigen’ vogel terug op een heel
andere plek.
Met dank aan Vincent van der Spek
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Met dank aan Ton van Ree
Fluiter, Phylloscopus sibilatrix, Arnhem AP 75269

Deze fluiter werd geringd op 17 augustus 2010 op
Schiermonnikoog door Wil Gerritse. De vogel werd
gefotografeerd op 7 juni 2011 in Marble Forest,
Dumfries, in Schotland. Het ringnummer werd
vervolgens afgelezen van de foto’s. De melder
reageerde als volgt:
“I must apologise that I do not speak or write in your
language. I am a bird watcher and photographer here in
Scotland. At one time I did a lot of ringing. This spring I
wanted to photograph the wood warbler which is
becoming scarce in Scotland. I watched three different
pairs in broadleafed woodland, and located the nest of
one pair. I put up a hide and took some photographs,
finding that the female was carrying a ring that was not
from UK. I thought that it said Poland but in fact it said
Holland and gave the Arnhem address. I took about 100
digital images, concentrating on the ring, and managed
to get all of the number. This bird was a female, the male
did all the singing and had no ring. She had about 7
young, but I did not disturb the nest to do a complete
count. her young flew successfully.”

Een prachtige en unieke terugmelding! Van de
ruim 500 fluiters die er in Nederland geringd zijn is
dit pas de derde buitenlandse terugmelding en de
eerste in het broedseizoen.
Met dank aan Holmer Vonk

Mededelingen van het VT
Henk van der Jeugd
Agenda cerrtificeringsbijeenkomsten 2012
De agenda van de certificeringsbijeenkomsten in
2012 is te vinden op www.vogeltrekstation.nl.
Opgeven kan via het webformulier. Indien u geen
toegang heeft tot internet kunt u ons ook bellen of
een briefje sturen. Op dit moment zijn de
bijeenkomsten in Leiden op 24 maart, Zwarte Meer
op 11 augustus en Budel op 1 september al
volgeboekt. U kunt zich nog opgeven voor de
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bijeenkomsten in de Ooijse Graaf op 28 juli (met
aandacht voor de determinatie van kleine karekiet
versus
bosrietzanger),
bij
Nebularia
op
Westerschouwen op 8 september (met speciale
aandacht voor schedelverbening), Meijendel op 22
september, en Schiermonnikoog op 29 september.
Geeft u snel op want vol is vol!
Het meedoen aan certificerigsbijeenkomsten is
leerzaam en belangrijk. Niemand is te oud om te
leren, en het blijkt elke keer dat de instructies van
de technische leiding en de kennis en kunde van
uw collega’s leiden tot nieuwe inzichten bij de
deelnemers. Daarnaast is het gewoon heel leuk om
op een andere locatie met andere mensen vogels
te ringen en ervaringen uit te wisselen.
Voor de goede orde nog een keer de spelregels:
Vanaf de datum van de bijgewoonde bijeenkomst
wordt uw certificeringsstatus met drie jaar
(theoriebijeenkomsten één jaar) plus twee
maanden verlengd. De bijeenkomst die recht geeft
op de langste verlenging telt.
Voer daadwerkelijke ringer in in GRIEL
Tijdens de jaarlijkse controle van de ingevoerde
gegevens die voorafgaat aan de verlenging van uw
ringmachtiging bleek dat ringgegevens niet altijd
worden ingevoerd op naam van de daadwerkelijke
ringer, maar op de naam van de eigenaar van de
ringen of het project. Dat maakt de controle op
aanwezigheid van ringgegevens moeilijk, en doet
bovendien geen recht aan uw werk. Ringvangsten
die u persoonlijk heeft gedaan dienen te allen
tijden ingevoerd te worden met uw naam als
ringer. Dat de gebruikte ringen niet altijd op uw
naam staan doet hierbij niet ter zake, in GRIEL kan
de projecteigenaar die de gegevens invoert en op
wiens naam de ringen staan elke aan het project
deelnemende ringer opvoeren. We verzoeken met
name de ringers die gebruik maken van de
bulkupload hier rekening mee te houden.
Het ring-MUS project: niet alleen voor mussen!
Ondanks de naamgeving is het ring-MUS project
niet alleen bedoeld voor het (kleur)ringen van
huismussen. Het project richt zich op alle soorten
van het stedelijk milieu. Bent u ontevreden over
het aantal gevangen huismussen, maar vangt u wel
heggenmussen, merels, mezen of vinken; deze zijn
voor het project minstens zo waardevol! Alle
soorten tellen mee.
Website van het Vogeltrekstation
Op de website van het Vogeltrekstation wordt
momenteel gewerkt aan de ‘Veel Gestelde Vragen’

sectie over GRIEL en wordt ook de issuelijst t.a.v.
GRIEL verbeterd. Beide zaken worden gezamenlijk
in een nieuwe, beter toegankelijke layout
gepresenteerd. We verwachten eind april klaar te
zijn. In de webwinkel hebben we de mogelijkheid
van het toekennen van coupons toegevoegd. Dat
geeft ons de mogelijkheid structureel of eenmalig
korting te geven op producten. We gebruiken dat
om actieve vrijwilligers die gegevens invoeren of
andere werkzaamheden voor Vogeltrekstation
doen te ‘belonen’, ook om teveel betaalde
bedragen te verrekenen. In plaats van een
terugstorting krijgt u voortaan een kortingscoupon
ter waarde van het teveel betaalde bedrag die u bij
uw volgende bestelling kunt gebruiken.
Projecten op uw nieuwe ringvergunning
Tijdens de jaarlijkse verlenging van uw
ringvergunning in maart is tevens een controle
uitgevoerd op aanwezige gegevens. Wanneer op
een project al enkele jaren geen gegevens werden
aangetroffen is contact opgenomen met de ringer
om na te vragen waarom er geen gegevens
aanwezig waren. Bij een aantal ringers zijn
projecten echter ook verwijderd zonder navraag.
Dat bleek soms onterecht. In veel gevallen waar de
ringer in kwestie contact heeft opgenomen met
Vogeltrekstation naar aanleiding van onterecht
verwijderde projecten zijn de projecten weer
toegevoegd, zij het soms wel in andere vorm. In de
begeleidende
brief
die
bij
uw
nieuwe
ringvergunning zat werd deze mogelijkheid ook
duidelijk aangegeven. Toch heeft een aantal
mensen bezwaar aangetekend tegen deze
werkwijze. Daar hebben we begrip voor. Omdat
het aantal gevallen waar geen gegevens werden
aangetroffen groter was dan verwacht lukte het
niet altijd tijdig contact met de ringer op te nemen.
Onze excuses daarvoor. Tegelijkertijd willen we er
op wijzen dat het belangrijk is dat u tijdig aangeeft
wanneer een project beëindigd is. Wanneer u
aangeeft dat u alle gegevens heeft ingevoerd en er
blijken desondanks geen gegevens aanwezig te
zijn, zijn wij genoodzaakt stappen te ondernemen.
Rectificatie
In het ringverslag in OHV 123 werd vermeld dat de
zeevogels die op de Noordzee vanaf een boot
werden geringd nog niet waren ingevoerd. Dat is
onjuist. Ze waren wel ingevoerd, maar waren niet
zichtbaar in het verslag omdat ze te ver uit de kust
waren geringd en niet als Nederlandse
ringgegevens waren opgeslagen. Onze excuses
voor deze fout!
Op Het Vinkentouw - 19
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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 voorpagina 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 uw ringvergunning 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-onderzoeksinstelling 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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