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Voorwoord
Ton Eggenhuizen
Ik zit achter mijn computer en op internet. Gelijktijdig houd ik mijn linkeroog op de tuin
gericht waar drie klepkooitjes en een mistnet staan (en soms een kat loopt). In de tuin is het
slapjes, een enkele pimpelmees anderhalf uur geleden in de klepkooi en een paartje kauw
op de rand ervan. De kauwtjes buigen voorover om de pinda’s weg te kapen, zonder het
valmechaniek in werking te brengen. Die vogels kosten zo alleen maar geld, zonder dat
het ringgenot (en onderzoek) er iets mee opschiet.
Op de computer is het wilder. Op Dutchbirding.nl komt een jaloersmakende vangst van
een Swinhoes boszanger (Kamperhoek) langs, ik trek grafiekjes met doortrekpatronen van
barmsijzen uit trektellen.nl en krijg mails van Henk Koffijberg over afgelezen kokmeeuwen
in Almere. Het rustpunt komt als er kopij voor het OHV binnenkomt.
We ontvingen weer lezenswaardige stukken. Het leuke van redactiewerk is dat je eerste rang
zit. Ik open de bestanden, punten worden geplaatst (en gemaakt) komma’s weggehaald,
hier en daar een opmerking. Maar ook het lezen van deze stukjes maakt me weer onrustig.
Nachtzwaluwen vangen, wie wil dat nou niet! Heb er ooit twee in Georgië in de hand
gehad, maar zo een gericht overlevingsonderzoek is natuurlijk ook wel gaaf. Je hoeft er
alleen maar je nachtrust voor op te offeren. Wouters en Wouters lichten toe hoe je die
nachtelijke uren het meest doelmatig kan besteden.
Als man van de polderklei vang ik slechts sporadisch goudvinken. Laat staan dat ik de
gelegenheid heb om ervaring te krijgen met de “cassini-streep”. Wat dat voor een streep
is, vertelt Jan Staal. Mocht ik ooit weer zo een bolle vink vangen ga ik daar zeker naar
kijken. Ook nooit geweten dat de goudvink van origine een Aziatische soort was.
Kopij is beoordeeld, GRIEL is tijdelijk uit de lucht, dus daar hoef ik niet langs te gaan. De
computer kan uit. Ik posteer mij op de bank met een kop koffie en ga die kauwtjes maar
eens de val inkijken…..
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Nachtzwaluwen in De Kempen,
een nieuw Ras-project

Pieter Wouters
Jan Wouters

I

n 2013 ging een nieuw RAS-project van staart aan een niet-alledaagse vogel: de
nachtzwaluw. Hoewel RAS projecten in de eerste plaats bedoeld zijn om de overleving
van de volwassen vogels te meten, ging het er in dit project ook om de mate van
plaatstrouw vast te kunnen stellen, en om te leren. In dit artikel wordt ingegaan op de
methodiek en de eerste resultaten.

Inleiding
Na drie jaar onderzoek( 2008 – 2010) te
hebben gedaan naar de broedecologie
van de nachtzwaluw in Brabant, was de
vraag over de overleving van de soort nog
niet beantwoord. Tijdens het onderzoek is
een aantal nachtzwaluwen gevangen en
voorzien van een VHF-zender. Maar het
aantal vogels dat het jaar daarop werd
teruggevangen was erg laag, ondanks
de daarop volgende vangpogingen op
dezelfde plaatsen. Dan rijst natuurlijk de
vraag:“waarom is dit zo? Is de overleving
slecht of zijn ze niet plaatstrouw?”. Dat de
overleving slecht is, lijkt bijna uitgesloten.
Na een sterke afname in de jaren tachtig
is de soort weer fors toegenomen. Een
soort die in de regel maar één legsel per
broedseizoen heeft, dat bovendien maar
uit maximaal twee eieren bestaat, moet
wel een hoge overleving hebben om
een dergelijk toename te kunnen laten
zien. Silvano & Boano (2012) vonden in Figuur 1. Ligging van de diverse
noord Italië een jaarlijkse overleving van vanggebieden.
70% voor volwassen vogels. Een geringe
plaatstrouwheid zou mogelijk dus een rol kunnen spelen. Om hier achter te komen zijn
we in 2012 ‘voorzichtig’ begonnen en hebben we het project in 2013 aangemeld als een
RAS-project.

Gebied
Het gebied is op een aantal punten geselecteerd. Allereerst moesten er in het gehele
onderzoeksgebied natuurlijk genoeg nachtzwaluwen voorkomen. En ook niet onbelangrijk,
een beetje in de buurt om de reistijd ’s avonds –‘s nachts te beperken. Het onderzoeksgebied
hoeft niet aaneengesloten te zijn maar mag meerdere kleine populaties omvatten. Dit kan
mogelijk wat verplaatsingen aan het licht brengen. Dit zijn voor ons de gemeentelijke
bossen en heideterreinen van de gemeente Reusel – De Mierden (o.a. Peelse Heide),
aangevuld met twee terreinen van Brabants Landschap: Het Zwartven en de Neterselse
Heide (figuur 1). Nog een meevaller is dat in de gebieden Peelse Heide en Neterselse
Heide in de winter 2012 – 2013 een groot oppervlakte bos, resp. 20 en 15ha, is gekapt
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om plaats te maken voor heide. Deze nieuwe open plekken zijn nu nog te kaal voor de
vestiging van nachtzwaluwen, maar de komende jaren zal dat zeker veranderen. Tevens
zijn op de Peelse Heide diverse bospaden verbreed, wat wel meteen tot vestiging van
nachtzwaluwen heeft geleid.

Methode
Het vangen van nachtzwaluwen lijkt een makkelijke bezigheid. Je gaat luisteren en kijken
waar een zangpost zich bevindt en de avond daarop zet je hier een net met geluid en …
Maar zo makkelijk is dit niet. Nog steeds begrijpen we niet helemaal waarom er avonden
bij zijn waarop je niets vangt, wat je ook probeert. Maar een aantal zaken is wel duidelijk.

Het kiezen van de vangplaats
De vangplaats moet in een zangterritorium liggen. Om zeker te zijn dat dit ook zo is, is
het verstandig om vooraf al een paar maal te gaan kijken en luisteren waar deze zich
bevinden. Een nachtzwaluw heeft meerdere zangposten, maar de zangpost waar het
mannetje begint met zingen is (waarschijnlijk) de beste zangpost om een vangpoging te
starten.

Opstellen van het net
Nachtzwaluwen zien erg goed in het donker. Daarom is het belangrijk dat het net zo
onopvallend mogelijk wordt geplaatst. Dit houdt in dat de achtergrond zo donker mogelijk
moet zijn. Dus bijvoorbeeld langs een bosrand of tussen vliegdennen. Het net zo opstellen
dat de vogels tussen twee bomen door moeten vliegen lijkt toch al een positieve uitwerking
te hebben. Op heide waar dit alles niet mogelijk is, dient men rekening te houden met
het licht van de zomerse noordelijke horizon. Deze is gedurende zomer zoveel lichter dat
nachtzwaluwen het net goed zien staan als ze van zuid naar noord moeten vliegen om in
het net te belanden. Daarom op de open heide het net altijd noord – zuid opstellen zodat
dit wordt ondervangen.
Ook is het belangrijk dat het net zo hoog mogelijk wordt opgezet. Vaak vliegt een
nachtzwaluw die door het geluid wordt aangelokt over het net en wil niet naar beneden
komen. Dus lange netstokken zodat de bovenlijn op een hoogte van zeker een meter of
4 komt. Of anders de stokken niet de grond in maar aan een scheerlijn en liefst op een
verhoging, al is het maar een boomstobbe of een pol pijpestro. Er gaan nog altijd meer
vogels over het net heen dan eronder door.

Draaien van geluid
Zonder geluid vang je niets! Deze uitspraak is niet helemaal waar, maar 95% van de
gevangen vogels zijn gevangen met geluid. De vijf procent die er zo zijn ingevlogen kunnen
we als toevalstreffers beschouwen. De speaker wordt bij het net neergelegd en daarop
wordt de zang van het mannetje ten gehore gebracht. Als dit niet leidt tot een vangst gaan
we wel eens over tot wat andere geluiden, maar ook dan lukt het vaak niet de vogel alsnog
te verleiden om in het net te vliegen.
Hoe lang we geluid draaien hangt af van hoe snel er iets wordt gevangen. In het meest
gunstige geval heb je binnen een paar minuten de plaatselijke vogel gevangen. In het
slechtste geval, als er wel een vogel bij het net komt maar niet erin vliegt, wordt er maximaal
45 minuten geluid gedraaid.
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Figuur 2. Een goed opgesteld net; donkere achtergrond, vogel dient tussen bomen door
te vliegen.
We beginnen met geluid
te draaien als we er van
overtuigd zijn dat de vogels
het net niet meer zien staan.
Een nachtzwaluw die het net
weet te staan is vrijwel niet
meer te vangen. In figuur 3
zijn een aantal begintijden
aangegeven ten opzichte van
zonsondergang. Sturend hierin
zijn bewolking en standplaats.
Op een kaalkap is het meestal
wat eerder donker dan op een
open heideterrein.
Vanaf midden augustus gaan
de mannetjes vaak na een
korte zangperiode op grote
afstand jagen. Als je dan Figuur 3. Begintijden (stippen) ten opzichte van
wacht met het draaien van zonsondergang (kromme lijn)
geluid tot het donker genoeg
is, is de vogel letterlijk gevlogen en komt de eerste tijd niet meer terug. Om de vogel dan
toch in de buurt te houden begin je met geluid als de vogel zelf begint te zingen. Alleen
draai je dan geen geluid bij het net, maar op gepaste afstand. Als het dan donker genoeg
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is verplaats je de geluidsbron en daarmee de vogel naar het net.

Gebruik van kunstmatige lokvogel
Tijdens de onderzoekperiode 2008 – 2010 werd er zo af en toe gebruik gemaakt van een
kunstmatige lokvogel. Deze stelde een langs vliegende nachtzwaluw man voor en werd
op een stok bij het net gezet. Het is nooit duidelijk geworden dat dit een positief effect
zou hebben op het vangen. Ook andere nachtzwaluwvangers die een lokvogel gebruikten
konden niet zeggen of deze een positief effect had op het daadwerkelijke vangen van een
vogel. We zijn het er wel over eens dat het zeker geen negatief effect heeft. We gaan nog
een lokvogel met beweegbare vleugels uitproberen. Mogelijk dat dat wel aanwijsbaar
helpt.
Als ondanks al deze trucs het niet lukt om een vogel te vangen, stoppen we. Dan proberen
we het na een aantal dagen nog eens. Liefst op een iets andere plaats en met geluid van
een andere man. Er zijn aanwijzingen dat nachtzwaluwen snel leren als het over geluid
gaat.

De eerste resultaten
In 2012 zijn we begonnen, maar het aantal vangavonden was nog beperkt, namelijk
12. Bovendien kon pas vanaf eind juli met enige regelmaat worden gevangen. Zo is
op de Peelse Heide geen enkele vangpoging ondernomen. In de andere gebieden, met
uitzondering van de Neterselse Heide, hebben we ook steeds maar één of twee pogingen
kunnen ondernemen.
In 2013 is het aantal vangavonden verdubbeld en zijn alle gebieden één of meerdere
keren bezocht. Door het koude voorjaar hebben de nachtzwaluwen een moeilijke start
gehad. We hebben dan ook besloten om pas te gaan vangen zodra het weer wat warmer
werd en het voor de vogels makkelijker werd om aan voedsel te komen. In tabel 1 wordt
een overzicht gegeven van de vangsten. Zoals bij methode al aangegeven is het niet altijd
even makkelijk om nachtzwaluwen te vangen. Zo lukte het op de Turnhoutse Heide in
2013 maar op één plaats om een volwassen vogel te vangen. En dit was waarschijnlijk
nog eens niet de territoriale man.
Tabel 1. Overzicht van aantal territoria in de diverse gebieden en het aantal vangsten.
(): vliegvlugge jongen, +: vrouw
Gebied

Type
Terrein

Territoria
2012

Aantal
Vangsten

Territoria
2013

Aantal
vangsten

Bos

3

nvt

5

2 (2)

Heide

3

2

3

3+1

Turnhoudse Heide

Bos

4

3

4

1 (2)

Panneven

Bos

2

0

2

(1)

Wellenseindse Heide

Heide

1

1

1

1

Neterselse Heide

Heide

13

6 (2)

14

11

3

---

26

12 (2)

29

18+1 (5)

---

Peelse heide
Zwartven

Totaal

Terug
vangsten

Discussie
Alleen op de Neterselse Heide zijn in 2013 vogels van 2012 teruggevangen. Dan rijst
natuurlijk meteen de vraag waarom in de andere gebieden niet? Een verklaring kan zijn
dat er in 2013 minder (lees te weinig) vogels zijn gevangen om überhaupt een kans te
kunnen maken. Zoals al is aangegeven geldt dit voor de Turnhoutse Heide, en natuurlijk
ook voor de Peelse Heide. Maar in gebieden als het Zwartven en de Wellenseindse Heide
zou je toch een terugvangst hebben verwacht. In deze gebieden zijn in 2012 drie van de
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vier territoriale mannetjes gevangen. In 2013 zijn hier alle mannetjes gevangen, maar
geen enkele terugvangst. Het lijkt erop dat lang niet alle vogels plaatstrouw zijn. Het
project loopt nog te kort om hier verder uitspraken over te kunnen doen. Hopelijk komen
we daar in de toekomst wel achter.

Figuur 4. Een geluksavond!

Literatuur
Silvano F. & Boano G., 2012. Survival rates of adult European Nightjars Caprimulgus europaeus
breeding in northwestern Italy. Ringing & Migration 27: 13-19.

Dankwoord
Onze dank gaat uit naar de gemeente Reusel-De Mierden en Brabants Landschap, die
toestemming gaven voor dit onderzoek op hun terreinen.
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De koolmezeninvasie in okt ´12
op Ringstation Overdinkel

Harrie Linckens
Leo Hassing

I

n oktober 2012 werd Nederland overspoeld met grote aantallen koolmezen. Het
gevolg waren topvangsten op ringstations in noord en oost Nederland en record
aantal trekkende koolmezen op sommige trektelposten met gestuwde trek. Zo werden
op telpost Ketelbrug/Kamperhoek in oktober 23 465 overtrekkende exemplaren geteld
met als topdag 18 oktober met 6 109 koolmezen.

Ringstation Overdinkel ligt tussen Losser en Overdinkel op één kilometer van de grens
met Duitsland en is daarmee het meest oostelijk gelegen ringstation van Nederland. De
dagelijkse vangsten maken een nauwkeurig reconstructie van de invasie mogelijk.
Koolmezen zijn dagtrekkers en vliegen in groepjes van bosje naar bosje en mijden open
vlakten. Daarnaast kunnen ze goed worden gelokt door het afspelen van hun soorteigen
geluid waarmee in 2003 op Ringstation Overdinkel werd begonnen. In de jaren 2005,
2008 en 2010 was er sprake van een sterke influx van koolmezen met een noordoostelijke
herkomst, maar de aantallen waren toen aanzienlijk lager dan in 2012.

Figuur 1. Eén koolmees van de koolmezeninvasie
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Methode
Op Ringstation Overdinkel is op alle dagen
in oktober 2012 gevangen van 7:00 – 18:00
uur met in totaal 92 meter mistnetten. De
netten stonden verspreid in bos en half open
struikgewas. De Koolmezen werden gelokt
met soorteigen geluid uit tweeters tussen
8:00 en 18:00 uur. Omdat koolmezen
echte dagtrekkers zijn werd voor 8:00 uur
het geluid van nachttrekkers afgespeeld. Het
ringstation was bemand met 1 of 2 ringers en
1 of 2 helpers; als de vangsten na 12:00 uur
verminderden was één ringer voldoende. Op
dagen met vangsten boven de 100 koolmezen
werd doorgewerkt met 2 ringers.
Standaard worden van alle gevangen vogels
de soort, het geslacht en de leeftijd bepaald.
Verder worden de volgende biometrische
gegevens genoteerd: vleugellengte, vetgehalte
en gewicht van de vogel. Op 15 oktober was
het aanbod van vogels tussen 10:00 uur en
12:00 uur echter zo hoog, dat er toen geen
biometrische gegevens zijn verzameld. Toen
zijn alleen soort, geslacht en leeftijd bepaald,
om te voorkomen dat de gevangen vogels te
lang in de bewaarzakjes zouden zitten.

Resultaten

Figuur 2. Een net vol koolmezen

Verloop van de invasie
In september waren er nog geen aanwijzingen dat er in oktober een invasie van koolmezen
zou komen. De 142 geringde exemplaren in september pasten in het normale jaarpatroon
(zie tabel 1). Ook de eerste dagen van oktober met langdurige regen (4, 5 en 6 oktober)
waren teleurstellend (zie figuur 3). Toen op 7 oktober echter het weer opgeknapte, werden
er meteen 56 Koolmezen gevangen en stegen de verwachtingen. De volgende dagen
werden deze bewaarheid met dagelijks oplopende vangsten met een eerste piek op 10
oktober met 192 verse koolmezen. Ook was er die dag een eerste terugvangst van een
geringde koolmees uit Litouwen. Regen op 12 oktober zorgde voor een dip in de vangsten
met slechts 30 exemplaren, maar in de week die volgde werden dagelijks meer dan 100
koolmezen gevangen met als absolute topdag 15 oktober. Die dag hingen om 8:00
uur de eerste koolmezen al in de netten, nog voordat het afdraaien van het soorteigen
geluid werd gestart. In de loop van de ochtend werd het aanbod zo groot dat er op een
noodscenario werd overgegaan. Hierbij werden de vogels alleen maar geringd en werden
geslacht en leeftijd bepaald. Aan het eind van de dag waren er 283 verse koolmezen
geringd, 28 teruggevangen en nog 60 andere vogels geringd waaronder 27 pimpelmezen.
Tot 23 oktober bleven de vangsten hoog met dagelijks meer dan 100 exemplaren, met
uitzondering van 21 oktober met slechts 47 koolmezen. Het was die dag echter tot de
middag mistig weer. Bekend is dat bij regen, mist en harde wind koolmezen nauwelijks
trekken. De invasie was nu duidelijk over haar hoogtepunt heen en de laatste week bleven
de vangsten beperkt tot 20-40 vogels per dag. Dat de invasie over was, bleek ook uit het
aantal eigen terugvangsten, dat nu dagelijks toenam. Vanaf 23 oktober waren er dagelijks
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minder verse koolmezen dan terugvangsten. Gemiddeld werden per dag 40 tot 50 zelf
geringde koolmezen teruggevangen met als topdag 5 november met 75 exemplaren. In
november werden nog 219 koolmezen geringd, maar dagelijks liepen de vangsten terug.
Al met al was het aantal geringde vogels in oktober 2012 ongeveer 3x zo groot als
gemiddeld in oktober (periode 2005-2012). Het dagmaximum van gevangen Koolmezen
in 2012 (283 op 15 oktober) was bijna 3x zo groot als de dagmaxima tijdens vorige
invasies (zie figuur 3).

Figuur 3. Dagtotalen van geringde Koolmezen in oktober 2012 op Ringstation Overdinkel.
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Tabel 1. Aantal geringde Koolmezen per maand in 2012 en voor de periode 2005-2012
het gemiddelde gevangen exemplaren per maand en het dagmaximum.
Aantal exemplaren per
maand (2012)

Gemiddeld aantal per Dagmaximum
maand
(2005 – 2012)
(2005 – 2012)

Jan

15

10

8

Feb

13

21

8

Mrt

13

36

15

April

1

2

1

Mei

10

2

10

Juni

15

18

11

Juli

38

21

8

Aug

16

10

5

Sept

142

126

34

Okt

2216

734

283

Nov

219

152

29

Dec

18

13

5

Terugmeldingen
Naast de 2 216 ongeringde koolmezen in oktober werden nog 553 exemplaren gevangen
die al geringd waren. Bij de geringde exemplaren waren 9 koolmezen met een ring van een
buitenlandse ringcentrale (tabel 2 en figuur 7); dit betroffen 4 vogels geringd in Litouwen,
2 uit Rusland, 2 uit Duitsland en 1 uit Polen. Vijf koolmezen van deze terugvangsten
zijn in het najaar van 2012 geringd en in oktober 2012 in Overdinkel teruggevangen.
Van deze vogels is de gemiddelde verplaatsing 39,3 km/dag. De andere buitenlandse
terugmeldingen waren al in 2011 geringd of niet tijdens de herfst van 2012.
Tabel 2. Herkomst van koolmezen die in oktober 2012 op Ringstation Overdinkel zijn
teruggevangen (G = geslacht, L = leeftijd).
Ringplaats

G/L

Ringdatum

Vangstdatum
Overdinkel

Ventes Ragas
(L)

M/1KJ

14 sep 12

09 okt 12

25

995

39,8

Rybachiy (R)

M/1KJ

24 sep12

14 okt12

20

958

47,9

Ventes Ragas
(L)

M/>1KJ

24 sep 12

15 okt 12

21

995

47,4

Rybachiy (R)

M/1KJ

21 sep 12

21 okt 12

31

958

30,9

Przebrno (P)

M/1KJ

01 okt 12

26 okt 12

24

854

35,6

24,2

952

39,3

Gemiddeld

Tijd in
dagen

Afgelegde
afstand (km)

Gemiddelde
verplaatsing
per dag (km)

Terugvangsten
Van de in oktober 2012 geringde koolmezen op Ringstation Overdinkel zijn 17 exemplaren
elders teruggevangen en 2 exemplaren zelfs 2 maal op dezelfde plaats (Tabel 3).
Er werden 4 Koolmezen in België, twee in Duitsland, één in Litouwen en 11 in Nederland
teruggevangen, waarvan sommigen alweer op de terugweg naar hun broedgebied waren
gezien de datum van terugvangst in het voorjaar van 2013.
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Tabel 3. Terugmeldingen van Koolmezen die in oktober 2012 op Ringstation
Overdinkel zijn geringd (G = geslacht, L = leeftijd).
Ringnummer

G/L

Ringdatum
Overdinkel

Plaats
terugmelding

Datum terugmelding

Tijd in
dagen

Afstand
(km)

V6401xx

M/1KJ

08-10-2012

Didam

08-03-2013

150

69

V6402xx

V/>1KJ

09-10-2012

Losser

19-10-2012

3

10

V6404xx

M/>1KJ

10-10-2012

Hengelo

11-10-2012

1

14

V6405xx

M/>1KJ

11-10-2012

Reusel

24-10-2012

13

161

V6405xx

M/>1KJ

11-10-2012

Reusel

26-01-2013

107

161

V6408xx

M/>1KJ

13-10-2012

Neede

16-10-2012

2

29

V6408xx

V/1KJ

13-10-2012

Mouscron(B)

23-10-2012

9

312

V6409xx

V/1KJ

14-10-2012

Markelo

06-03-2013

142

27

V6409xx

M/1KJ

14-10-2012

Eksel(B)

17-02-2013

124

164

V6409xx

V/1KJ

15-10-2012

Didam

21-10-2012

5

68

V6410xx

V/1KJ

15-10-2012

Antwerpen(B)

22-10-2012

6

211

V6411xx

M/1KJ

15-10-2012

Antwerpen(B)

22-10-2012

6

211

V6412xx

M/1KJ

16-10-2012

Didam

09-02-2013

116

68

V6412xx

M/1KJ

16-10-2012

Didam

30-03-2013

165

68

V6413xx

M/1KJ

17-10-2012

Didam

20-02-2013

126

68

V6419xx

V/1KJ

22-10-2012

Neede

28-11-2012

37

29

V6780xx

M/1KJ

22-10-2012

Grippel(D)

07-04-2013

166

294

V6413xx

V/1KJ

16-10-2012

Gerdau(D)

05-05-2013

200

243

V6415xx

M/>1KJ

18-10-2012

Ventes Ragas(L)

04-10-2013

351

995

Biometrie
Van de biometrische gegevens is de gemiddelde vleugellengte van de gevangen vogels
vergeleken met de vleugellengten van Nederlandse Koolmezen zoals gemeten van balgen
(Cramp & Perrins; maten van musea Leiden RMNH en Amsterdam ZMA; zie tabel 4). De
vleugellengte van de koolmezen gevangen in Overdinkel en afkomstig uit NO Europa zijn
iets groter dan de vleugels van Nederlandse koolmezen. Maar omdat de vleugellengte
van levende vogels over het algemeen 1 tot 2% groter zijn dan die van balgen, moeten
we concluderen dat de vleugellengten ongeveer gelijk zijn aan die van de Nederlandse
koolmezen. Uit figuur 4 is af te lezen dat juveniele vogels (1Kj) kortere vleugels dan adulte
vogels (>1Kj) en dat mannetjes langere vleugels hebben dan vrouwtjes.
Tabel 4. Gemiddelde vleugellengte per geslacht en leeftijd van koolmezen gevangen
in oktober 2012 op Ringstation Overdinkel vergeleken met maten verzameld van
Nederlandse Koolmezen (gegevens RMNH = Rijksmuseum van Natuurlijke Historie
te Leiden en ZMA = Zoölogisch Museum/Instituut voor Taxonomische Zoölogie te
Amsterdam).
Geslacht/Leeftijd

Gemiddelde

vleugellengte in mm

Min en max

vleugellengte in mm

Overdinkel

RMNH/ZMA

Overdinkel

ZMA

Vrouw 1KJ

74,8

73,1

67-78,5

70-75

Vrouw >1KJ

75,7

75,9

72-78,5

73-78

Man 1KJ

77,8

76,7

72-82,5

73-79

Man >1KJ

79,2

78,3

75,5-84

76-81
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Figuur 4. Spreiding van vleugellengten in mm naar geslacht en leeftijd (1Kj en
adult).

Leeftijd en geslachtsverhouding
Van alle tijdens de invasie in oktober van 2012 gevangen koolmezen was 85,5% 1KJ
(eerste kalenderjaar) vogels en slechts 14,5 % waren adulte vogels. Onder de 1KJ waren
aanmerkelijk meer vrouwtjes terwijl bij de adulte vogels de verdeling over de geslachten
bijna gelijk was (zie tabel 5).
Tabel 5. Aantal gevangen koolmezen in najaar 2012 op Ringstation Overdinkel per
leeftijden en geslacht (N = 2219).
Aantal

Percentage van leeftijdsklasse

Vrouw 1KJ

1166

61,4%

Man 1 KJ

733

38,6%

Vrouw >1KJ

148

46,3%

Man >1KJ

172

53,8%

Discussie
Sinds 2003 worden op Ringstation Overdinkel frequent met geluid vogels gelokt en
gevangen. In 2005 werden voor het eerst massaal koolmezen gevangen en was er sprake
van een invasie (figuur 5). Ook in de jaren 2008 en 2010 werden veel Koolmezen
gevangen, maar de invasie van 2012 was veel massaler dan voorgaande invasies, die
meestal in oktober plaats vinden. Alleen in 2005 piekte de invasie pas eind oktober en
begin november (Figuur 5). Door de ligging langs de oostgrens worden koolmezeninvasies
in Nederland het eerst opgemerkt op Ringstation Overdinkel, waarna ringstations elders
in Nederland via www.trektellen/ringvangsten snel geïnformeerd zijn. Helaas zijn er nog
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Figuur 5. Spreiding in de koolmezeninvasies.
geen dagelijkse ringvangsten van ringstations in Duitsland, Polen, Rusland en de Baltische
Staten beschikbaar op internet.
De (geringde) Koolmezen in 2012 waren afkomstig uit Duitsland, Polen, de Balische
Staten en West- Rusland.
Bekend is dat koolmezen
uit die landen in jaren met
goede broedresultaten en/of
verminderd voedselaanbod
massaal
in
ZW-richting
wegtrekken (Speek & Speek,
1984). Langs de Oostzee
vindt dan gestuwde trek plaats
(Kurische Nehring, punt A
figuur 7) en op enkele grote
ringstations als Ventes Ragas
(Litouwen, punt V figuur 7)
en Rybachiy (Rusland, punt R
figuur 7) worden koolmezen
dan massaal gevangen in
zogenaamde Helgolandtraps
(dit zijn grote trechtervormige Figuur 6. Gevangen koolmees op ringstation
constructies van gaas met Overdinkel.
grote invlieg openingen).
De gemiddelde trekafstand zoals berekend voor 5 koolmezen (Kaunas VF116xx, Kaunas
VL304xx, Moskwa XH880xx, Moskwa XH867xx en Gdansk K5K78xx) bedroeg tijdens
de najaarstrek in 2012 39,3 km/dag. Deze afstand is slechts een fractie hoger dan
de gemiddelde verplaatsing van 33,2 km/dag uit onderzoek uitgevoerd door 6 grote
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Figuur 7. Locaties met terugvangplaatsen en ringplaatsen van Koolmezen van de invasie
van 2012. V= Ventes Ragas, R = Rybachiy, A = Kurische Nehrung
ringstations langs de Oostzee in 1959-1997 (Nowakowski, 2001). De gemiddelde
trekafstand per dag voor terugvangsten in Nederland bedroeg slechts 13,6 km/dag. Voor
een drietal terugvangsten in België was dit gemiddeld 35 km/dag. Dit geeft aan dat de
dagelijks afgelegde afstand voor de invasievogels na het passeren van Overdinkel afnam
en dat een deel van de koolmezen niet verder trok maar ging rondzwerven in de buurt
van de vangplaats. Mogelijk dat verder doortrekken niet noodzakelijk is gezien het grote
voedselaanbod in Nederlandse tuinen. Veel verder dan België en Noord Frankrijk trekken
de koolmezen zeer waarschijnlijk niet; er is nog geen in Overdinkel geringde koolmees
teruggemeld uit Frankrijk. De koolmezen houden bij de invasies een opmerkelijk vaste
koers aan in WZW richting (zie figuur 7). Er zijn 2 terugvangsten gemeld uit Duitsland van
koolmezen, V6780xx en V6413xx, die in het voorjaar van 2013 weer op de weg terug
waren naar het broedgebied en één koolmees in oktober 2013 uit Ventes Ragas (L). Dit
zijn duidelijke aanwijzingen dat in ieder geval een deel van de invasievogels terugkeert
naar het gebied van herkomst. Van eerdere invasies in 2005 en 2008 zijn ook meerdere
koolmezen geringd in Overdinkel, teruggevangen op de weg terug naar hun broedgebied
(Linckens, 2012). Tot nu toe is er slechts één terugmelding van een koolmees waarvan de
broedplaats exact bekend is. Dit betreft een als pull geringde vogel op 6 juni 2010 in het
noorden van Estland en teruggevangen op Ringstation Overdinkel op 26 okt 2010.
Het is een typisch kenmerk van koolmezeninvasies dat er veel meer 1 KJ vogels worden
gevangen dan >1KJ vogels (figuur 4 en tabel 4). Ruim de helft van alle vangsten waren
1KJ vrouwen en een derde deel betrof 1 KJ mannen. Slechts 14,5% waren adulte vogels.
Vergelijkbare uitkomsten waren er bij mezeninvasies in België in 2003, 2005 en 2007
(Herremans & Roggeman, 2008). Deze auteurs concluderen dat bij koolmezen blijkbaar
een deel van de populatie wegtrekt.
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Gedachten bij goudvinken
(Pyrrhula pyrrhula)

Jan Staal

S

edert zes jaar ben ik in de periodes juli tot en met januari/februari, door middel
van het gebruik van lokvogels, gericht bezig om goudvinken te vangen. Dat vindt
plaats aan de rand van een groot (redelijk hoog) boscomplex. Mijn ervaringen met
geluid zijn op deze locatie niet geweldig. Goudvinken komen wel, maar blijven boven
in de bomen zitten en vliegen weer verder. Vermoedelijk heeft dat te maken met het
voortdurend aanhoudende geluid. Het betreft niet het ‘vraag en antwoord’ spel.

Na het gebruik maken van lokvogels veranderden de resultaten. Bijvoorbeeld de
afgelopen periode 2012/2013 leverde dat 85 P. pyrrhula europoea op. Voorts nog negen
P. p. pyrrhula, waarvan zes zogenaamde ‘trompetters’ (geluid), vermoedelijk uit/of uit de
omgeving van de Komi-republiek in Rusland. Er worden natuurlijk ook andere soorten
vogels gevangen en geringd.
In de zes jaar trof ik af en toe bij zowel
europoea als pyrrhula exemplaren aan
met - in meer of mindere mate - witte
strepen/vlekken op de binnenvlaggen
van de buitenste staartpennen (figuur 1).
Over het aantreffen van deze strepen/
vlekken heb ik contact opgenomen met
Kees Roselaar, taxonoom verbonden
aan Naturalis.
Hij reageerde met het navolgende:
“Het heeft helaas niets te betekenen.
Ze noemen het de ‘cassinii streep’,
omdat het bij de ondersoort cassinii van
Noordoost Azië (met name Kamtschatka
– auteur) het meest zou voorkomen.
Het was mezelf ook al opgevallen en ik
heb er in het verleden bij het meten van
goudvinken in de diverse musea steeds
opgelet (ca 500 bekeken, van heel
Eurazië, doch geen cassinii), maar het
komt in alle populaties in klein aantal
voor. Wel was er enige variatie binnen
populaties (bij sommige populaties in
Europa voorkomen in 5% van de vogels,
oordelend aan balgen, bij andere
in 10%, maar ik zie geen logische
geografische trend in het kenmerk. Maar
vastleggen kan geen kwaad: misschien
kan een statisticus er toch nog iets mee.”

Figuur 1. Twee voorbeelden van witte
staartvlekken bij goudvinken, zoals die
bij sommige exemplaren kunnen worden
aangetroffen.

Maar het gegeven liet mij niet los.
Waarom enkele vogels wel en anderen niet, wat ligt daar aan ten grondslag?
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In een studie van Töpfer (2008) wordt vermeld (vertaling auteur): Pyrrhula bestaat uit
drie hoofdverwantschapsgroepen: ‘zuidoost-aziatische goudvink’ (P. nipalensis en P.
leucogenis), ‘Himalayagoudvink’ (P. aurantiaca, P. erythaca en P. erythrocephala) en
‘eurazische goudvink’ (P. pyrrhula s.l.). De familielijn van de zuid-aziatische goudvink heeft
zich vanuit de soortgeschiedenis het eerst afgescheiden. De eurazische goudvink betreft de
jongste afscheiding. Het centrum van het ontstaan van Pyrrhula bevindt zich waarschijnlijk
in Zuidoost-Azië (Voous 1949). Van daaruit begon een pre-pleistocene migratiegolf, die
ongeveer 4,5 miljoen jaar geleden aanving. Ongeveer 4 miljoen jaar geleden scheiden
de verwante groepen van de zuidoost-aziatische familie zich af. Tegelijkertijd begon de
uitbreiding en voortschrijdende migratie van de huidige euraziatische goudvink, die tot
in Zuidoost-Europa voortging. Daarvoor zijn waarschijnlijk twee routes genomen. De
noordelijke route kan via de taigagordel verlopen zijn en de zuidelijke volgde waarschijnlijk
de bergketen van de Himalaya via voorazië. De voorlopers van de huidige P. pyrrhula
breidden zich in het laat-Pleistoceen meermaals ook in oostelijke richting uit, waarbij zij
zich over grote delen van Eurazië tot in Kamtschatka verspreiden.

Figuur 2.,Volgens Töpfer (2008), Abb. 36: Vereenvoudigde phylogeografische
reconstructie van de pre-pleistocene uitbreiding en differentiëring van de familie Pyrrhula.
a – stamlijnvertegenwoordiger van de zuidoost-aziatische goudvink,
b – stamlijnvertegenwoordiger van P. aurantiaca,
c – stamlijnvertegenwoordiger van P. erythrocephala en P. erythaca,
d – stamlijnvertegenwoordiger van de euraziatische goudvink.
Doorgetrokken lijn – uitbreidingsroute langs de taigagordel;
gestippelde lijn – alternatieve uitbreidingsroute langs de euraziatische bergketens.

Er wordt ook in een genetisch onderzoek van Uddenberg (2008) aan P. p. pyrrhula, P.
p. europoea en de ‘trompetters’ (stand en trekkende vogels), ondanks de fenotypische
verschillen, geen tot weinig genetisch verschil tussen hen vastgesteld. Uit andere studies is
gebleken dat morfologische verschillen tussen populaties normaal kunnen zijn. Op basis
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van zijn studie is het niet mogelijk een onderscheid te maken en te komen tot verschillende
subspecies.

Figuur 3.,Volgens Töpfer (2008). Abb 37: Vereenvoudigde phylogeografische
reconstructie van de pleistocene uitbreiding en differentiëring van de familie Pyrrhula.
a – P. nipalensis, b – P. leucogenis, c – P. aurantiaca, d – erythrocephala, e – P. erythaca,
f – P. (p.) griseiventris, g – P. (p.) cineracea, h – P. pyrrhula, i – P. murina.
Doorgetrokken grauwe lijn –verspreidingsgebied van P. pyrrhula s.str.; gestippelde lijn –
pre-pleistocene uitbreidingen (vgl Abb.36). I – zuidoost-chinese refugium, II – refugium
Mantsjoerije, III – Mongolische centrum, IV – mediterrane refugium.
In een gesprek over bovenstaande met ringer Gert van der Gaag (geneticus), gaf hij een
paar aanvullingen. Op mijn verzoek vulde hij dit artikel aan met het navolgende: “Of deze
Cassinii strepen erfelijk zijn is een vraag. Aangezien er tussen ondersoorten verschillen in
frequentie en intensiteit voorkomen, lijkt dat wel het geval te zijn. In algemene zin hebben dit
soort tekening-varianten bij meerdere diersoorten meestal ofwel een monogen recessieve
vererving1.) dan wel een polygene vererving2.). Dit voor zover er geen sprake is van inteelt
depressie en dat lijkt in deze situatie niet aan de orde. Het feit, dat er sprake is van variatie
in hoeveelheid wit, lijkt de polygene theorie te ondersteunen, maar hoeft het monogene
model zeker niet tegen te spreken. In beide gevallen zal er in een populatie ‘uitmendeling’
optreden. Echter, onderscheid tussen beide modellen kan slechts gemaakt worden als
familie (genetische) verwantschappen tussen dieren met en zonder tekening bekend zijn.
Een ander alternatief is z.g. SNP (Single-Nucleotide Polymorphism) onderzoek3.). Ook dan
is het bekend zijn van familieverbanden een pre, doch niet noodzakelijk.”
Is het aantreffen van de witte strepen/vlekken wellicht nog een overblijfsel van de oorsprongen migratiegeschiedenis van Pyrrhula?

21

Op het Vinkentouw Nr. 128 december 2013
Noten:
1. Bij monogen recessieve vererving is slechts één gen verantwoordelijk voor de expressie
van het kenmerk, en kan zowel de man als vrouw de tekening bij zich dragen; in dat
geval moeten beide ouders van een dier met strepen drager van deze eigenschap zijn,
terwijl dat bij deze ouders niet zichtbaar is/hoeft te zijn.
2. Polygene vererving is vererving van kwantitatieve eigenschappen, die beïnvloed worden
door meerdere genen. Kwantitatieve eigenschappen kenmerken zich door een grote
verscheidenheid in het uiterlijk of de grootte van het kenmerk, in tegenstelling tot een
eenvoudige aan- of afwezigheid bij monogen vererving.
3. Single nucleotide polymorphism, afgekort als SNP (uitgesproken als ‘snip’) betreft een
variatie in het DNA (polymorfisme) in één nucleotide als gevolg van een puntmutatie.
Er bestaat dus variatie in één nucleotide of nucleïnezuur. De bekende letters C, T, G en
A. Cytosine, Thymine, Guanine en Adenine (zie afbeelding hieronder).
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Najaarsvangsten van
zanglijsters in Heteren

Gijs van Tol

S

inds 2006 vangen we in het najaar met mistnetten op een locatie in de Betuwe
(Heteren), met singels en opgaande bomen. Na enig experimenteren bleek dat vanaf
de laatste week van september tot eind november redelijke aantallen lijsters konden
worden gevangen. In alle jaren is (bijna) altijd gewerkt met een standaard net opstelling
van 2 mistnetten van 10 m lengte en 2 hijsnetten van resp. 9 m en 12 m lengte en 2 netten
hoog (ca 5 m hoogte, vrijwel tot in de kruinen van de struiksingels). Er werd geen gebruik
gemaakt van lokgeluid.
De vangfrequentie per jaar was enigszins afhankelijk van de weersomstandigheden en de
beschikbaarheid van ringers, maar gemiddeld werd ca. 1 maal per week gevangen. De
netten werden steeds opgezet in het schemerdonker en waren een half uur voor zonsopgang
vangklaar. Het einde van de vangdagen varieerde meestal tussen 11:30 uur en 12:30 uur.
In de loop van het najaar nam het aantal vanguren dus langzaam af.
In dit artikel wordt ingegaan op de verdeling van de vangsten over het najaar en de
verschillen tussen de jaren, de landelijke vangsten en op de opmerkelijke verhouding
tussen de aantallen 1e jaars en adulte vogels.

Aantallen in Heteren gevangen zanglijsters
Tussen 2006 en eind 2013 werden in totaal 169 zanglijsters gevangen en geringd,
gemiddeld 21 per jaar. In tabel 1 zijn de vangsten per jaar en per 5- daagse periode
aangegeven. Op deze manier is er in elke periode meestal minstens één vangdag.
De aantallen geringde zanglijsters zijn te klein om statistisch betrouwbare uitspraken te
doen over de variatie tussen de jaren en de pieken in de doortrekperiode. Wel zijn de
verschillen tussen de jaren een
aanwijzing dat er duidelijk goede
jaren zijn (zoals 2007, 2011 en
2013) en ‘minder goede’ jaren.
Van dat laatste zijn 2006, 2008
en 2009 duidelijke voorbeelden.
De lage jaartotalen van 2010 en
2012 zijn mogelijk een gevolg
van het ontbreken van 1 of zelfs
twee vangdagen aan het begin
van het seizoen. Het geringe
aantal van 9 zanglijsters in het
startjaar 2006 is vermoedelijk
vooral te wijten aan het ontbreken
van vangstdagen tussen 25
september en 6 oktober.
Uit de tabel komt ook de
suggestie naar voren dat de piek
van de doortrek in 2008 kennelijk
vrij vroeg lag. In tegenstelling tot
diverse andere jaren werden later

Figuur 1a. Zanglijster na 1kj. Geen kleurverschil en
geen geel/witte vlekken op armpendekveren. Maar
wel gele vlekken op de middelste dekveren.

23

Op het Vinkentouw Nr. 128 december 2013
Tabel 1. Aantallen in Heteren geringde zanglijsters voor de jaren 2006 t/m 2013, per jaar en per
5-daagse periode. Vet: perioden met hoogste aantallen.
Periode/ 25-30
jaar
sept

1-5
okt

6-10
okt

11-15
okt

21-25
okt

26-31
okt

5 (1)

0

2

1

5

9 (5)

2

0

0

4

1

0

1

0

8

3

1

0

0

4

0 (2)

2

2006
10

2007
2008

10

2009

0

3

2010

8

2011

7

2

7 (3)
5

2012
2013
gem./
vangdag

5.0

16-20
okt

2

8

6.0

4.8

5
4.4

6

1
0

2

0 (1)

12 (5)

6

4.7

2.3

0.7

1-5
nov

6-10
nov

11-15
nov
1

16-20
nov

21-25
nov

totaal

0

10

0

31
16

1

0
0

15

0

18

0

25

0

13

1

2

3

1

2

42

0.8

1.2

1.0

0.2

1.0

2.7

in oktober 2008 erg weinig zanglijsters gevangen. In 2013 lijkt de doortrek juist laat op
gang te komen, en het seizoen gaat relatief lang door, met de laatste vangsten nog op 24
november. In alle andere jaren werden na 10 november geen zanglijsters meer gevangen.
De vangsten leveren geen inzicht in de herkomst van de gevangen lijsters. Van de 36
zanglijsters die in 2006 t/m 2010 werden geringd tijdens het CES project in Heteren is
er slechts één teruggevangen in het najaar; deze was geringd als 1e kj in juli 2006 en
teruggevangen op 4 nov 2006. De lokale broedvogels lijken dus in het najaar vrijwel niet
meer aanwezig.

Landelijke vangsten van zanglijsters tijdens de trekperiode
Om een indruk te krijgen van
de aantallen zanglijsters die
jaarlijks tijdens de najaarstrek
in Nederland worden geringd
is uit GRIEL een overzicht
samengesteld van de vangsten
per 10 –daagse periode.
Uit het landelijk overzicht blijkt dat
er van jaar tot jaar aanzienlijke
verschillen zijn in de aantallen
geringde zanglijsters; of deze
verschillen ook een maat zijn voor
het aantal doortrekkers, of dat
de schommelingen een gevolg
zijn van gunstige of ongunstige
weersomstandigheden is helaas
niet vast te stellen. Wel opvallend
is dat de piek van de geringde Figuur 1b. Zanglijster na 1kj. Staartpennen vrij rond
aantallen van jaar tot jaar nogal (maar met ‘puntjes’!).
varieert; in 2008 en 2010 valt
de piek in de laatste week van september. In 2006 en 2012 ligt de piek in de 2e resp., 2e
en 3e decade van oktober. De variatie in de doortrekpiek komt globaal overeen met het
in Heteren vastgestelde patroon.

24

Op het Vinkentouw Nr. 128 december 2013
Uit de overzichten van GRIEL blijkt dat het gros van de zanglijsters geringd wordt op
de Waddeneilanden en de kop van Noord-Holland. Wat zouden al die doortrekkende
zanglijsters juist in dat deel van Nederland te zoeken hebben? Zou dat vooral een gevolg
zijn van gunstige vangcondities? Of komen de lijsters van over zee, en zijn ze blij eindelijk
land te zien? Opmerkelijk is namelijk dat er – in tegenstelling tot de merels- maar weinig
zanglijsters naar Engeland trekken (Speek en Speek 1984).
Vergelijking met de landelijke vangsten leert ook dat het aandeel van de in Heteren
geringde zanglijsters per jaar nogal verschilt. In sommige jaren (2007, 2011) is dat rond
de 1%, maar vaker is het aandeel nauwelijks een half procent. Over het waarom van
deze verschillen kunnen we slechts speculeren. Hebben zanglijsters in sommige jaren –
bijvoorbeeld als gevolg van weersomstandigheden- een meer binnenlandse trekroute?
Of gaat de trek bij gunstige weersomstandigheden zonder tussenlandingen over middenNederland heen?
Tabel 2. Aantallen geringde zanglijsters per 10–daagse periode volgens GRIEL voor de
jaren 2006 t/m 2012. Piekperiode per jaar is in vet aangegeven (vergelijk tabel 1).
Nb aantallen per decade geteld volgens GRIEL 1 tm 10 okt = tussen 30 sep en 11 okt.
Periode /
jaar

21-30
sept

1 -10 okt

11-20
okt

21-31
okt

1-10 nov

Totaal

Aantal in
Heteren

% in
Heteren

389

357

1 122

318

66

2 252

9

0,4

2007

1 170

1 126

459

282

55

3 092

31

1,0

2008

1 089

774

729

384

177

3 133

16

0,5

2009

502

950

524

315

88

2 379

15

0,6

2010

1 905

1 482

720

166

139

4 412

18

0,4

2011

395

998

597

470

254

2 714

25

0,9

2012

265

533

1 155

1 301

76

3 330

13

0,4

2006

Leeftijdverdeling van de gevangen zanglijsters
De leeftijd van zanglijsters is in het najaar meestal betrouwbaar te bepalen aan de
combinatie van de vlekken op de armpendekveren en de slijtage van de staartpennen
(zie figuur 1a en 1b). Na verloop van tijd viel het op dat de 1e jaars vogels veruit in de
meerderheid waren. De aantallen 1e jaars, adult en volgroeid zijn weergegeven in tabel
3. Vanwege de kleine aantallen zijn de percentages per jaar natuurlijk niet zo heel zinvol.
Het totaal over de gehele periode is echter wel verbazingwekkend!
Tabel 3. Zanglijsters geringd in Heteren in de jaren 2006 t/m 2013. Totaal aantal per
jaar, aantal en percentage 1e kj, overjarig en volgroeid.
Jaar

totaal

1 kj (%)

Na 1 kj (%)

volgroeid

2006

10

10 (100)

0

0

2007

31

28 (90)

0

3 (10)

2008

16

16 (100)

0

0

2009

15

15 (100)

0

0

2010

18

18 (100)

0

0

2011

25

25 (100)

0

0

2012

13

10 (77)

1 (8)

2 (15)

2013

42

36 (86)

2 (5)

4 (10)

Totaal

170

158 (93)

3 (2 )

9 (5)
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Ook op de vinkenbaan in Castricum (Levering & Keijl 2008) is het aandeel 1e jaars
vogels erg hoog. Van de 6 645 zanglijsters die in de jaren 1960-2006 op de najaarstrek
werden geringd is ruim 92% 1e jaars. Slechts 4% is adult en van bijna 4% is de leeftijd
niet opgegeven (volgroeid). Dat is een opmerkelijk verschil met de koperwiek. In Heteren
werden van 2006 t/m 2012 in totaal 194 koperwieken geringd. Daarvan was 63%
1e jaars, 25% adult en 11% is genoteerd als volgroeid. In Castricum bleek van 9 405
koperwieken bijna 60% 1e jaars, 36% adult en ruim 4% volgroeid.

Discussie
Bij de start van de vangactiviteiten Heteren in 2006 was de simpele vraag: “wat zou hier te
vangen zijn in het najaar?” Acht jaar later is het antwoord duidelijk. Voor in het binnenland
redelijke aantallen zanglijsters, maar vergeleken met het noordelijk kustgebied stellen die
weinig voor. Door het (vrijwel) ontbreken van terugvangsten en meldingen kan ook geen
antwoord worden gegeven op vervolgvragen, zoals: “waar komen de zanglijsters vandaan,
en waar gaan ze naar toe?” Op grond van de beschikbare gegevens is het duidelijk dat
het ringen in het najaar voor zanglijsters nauwelijks gegevens oplevert over hun herkomst.
Het verzamelen van veermonsters en analyse op stabiele isotopen zou hierover veel meer
informatie verschaffen.
Wel leverden de inspanningen geheel onverwacht interessante gegevens op over de leeftijd
van de doortrekkende zanglijsters. Het hoge aandeel van 1e jaars vogels riep in eerste
instantie twijfels op aan onze leeftijdsbepaling. Het blijkt echter dat het extreem hoge
aandeel van 93 % 1e jaars vogels naadloos aansluit bij de 92% 1e jaars vogels dat tussen
1960 en 2006 is vastgesteld bij de in het najaar gevangen zanglijsters in Castricum.
Theoretisch zou dit hoge aandeel jonge vogels verklaard kunnen worden doordat de
adulte vogels veel eerder of veel later wegtrekken, maar duidelijke aanwijzingen hiervoor
ontbreken. Een andere mogelijkheid is dat adulte zanglijsters op trek veel langere (nacht)
vluchten maken en veel minder aan de grond komen. Tenslotte is het ook goed mogelijk
dat juveniele zangijsters zich makkelijker laten vangen dan meer ervaren volwassen vogels,
of een ander gedrag vertonen waardoor de vangkans toeneemt, zoals bijvoorbeeld
vastgesteld bij steltlopers (Robinson et al 2005). Elke mogelijke verklaring roept ook direct
de vraag op waarom dan bij de nauw verwante koperwiek het aandeel 1e jaars vogels zo
veel lager is, namelijk 63% in Heteren en 60% in Castricum. Vanwaar dit grote verschil
tussen de twee lijstersoorten?
Een terugblik op de afgelopen 8 jaar levert ook verbeterpunten op. Zo blijkt uit de verdeling
van de vangsten over het najaar dat het beter was geweest om meer systematisch al in
de laatste decade van september te beginnen met de vangst. Als aanvullende informatie
zouden ook schattingen van het aantal aanwezige lijsters en van het verloop van de
bessenrijkdom zeer welkom zijn geweest.
Een vraag is ook of meer vangdagen in het seizoen ook een duidelijke meerwaarde
opleveren. Gezien het vrijwel ontbreken van eigen terug- vangsten in hetzelfde jaar lijkt
de aanwezige populatie vrij snel te veranderen. Meer vangdagen zou dan meer vogels
opleveren. Een andere optie om de vangsten te verhogen werd in 2012 gedemonstreerd
door de Ooijse Graaf. Door het ’s nachts draaien van (een specifiek) zanglijstergeluid
werden daar zeer regelmatig vele 10-tallen zanglijsters per dag(nacht) gevangen. De vraag
is natuurlijk wel hoeveel vogels daarbij zijn die voortijdig hun trek hebben afgebroken.
Met dank aan Gerrit Speek en Hans en Ro de Wilde, voor hun medewerking bij de vele
vangsessies en voor hun constructieve commentaar op eerdere pogingen om de resultaten
op papier te krijgen.
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Geciteerd uit Ringersnet
Gijs van Tol

N

aast OHV is Ringersnet een belangrijk medium voor de communicatie tussen
ringers. De vaak snelle uitwisseling van feiten en meningen op Ringersnet
vormt soms ook de basis voor gedegen studies (zoals bijvoorbeeld over de
mezentrek), of zet aan tot bezinning en nader onderzoek. Het is niet de bedoeling
om alle informatie uitwisseling op Ringersnet samen te vatten voor OHV. Maar er zijn
zo nu en dan discussies of meldingen waarvan je denkt: ”Hé, dat is misschien wel
interessant om dit later nog eens terug te lezen”. En vaak vormt het schrijven van een
stukje aanleiding om nog eens terug te grijpen op toevallig voorhanden zijnde literatuur.

Koolmezen
Op diverse plaatsen worden in oktober 2013 flinke aantallen koolmezen geringd. Dat
begint op 15 oktober met 26 exemplaren in Friesland; in de loop van de week worden
daar bij het Bergumermeer in totaal 184 koolmezen gevangen. Daarnaast worden nog
eens 146 ex gemeld uit Overdinkel en 62 ex aan de Oostvaardersdijk. Een week later
volgt een tweede golf met 85 ex (22 okt) in Friesland en 122 ex (24 okt) in Oldebroek. Uit
Den Oever worden over de maand oktober in totaal 106 ex gemeld.
Opvallend is dat in alle gevallen een duidelijk vrouwenoverschot wordt geconstateerd. In
Friesland 67 % vrouwtjes, in Oldebroek 65 % en in Den Oever 57 %. Zo’n vrouwenoverschot
werd ook in oktober 2012 geconstateerd op het ringstation Overdinkel; van 2119
koolmezen waren 59 % vrouwtjes; het overschot was toen dus iets minder groot dan dit
jaar. Ook op Vlieland is in de periode 2000-2012 een vrouwenoverschot vastgesteld; bij
de eerstejaars vogels was gemiddeld 60 % vrouw, bij de adulte vogels 55 %. De variatie
tussen de jaren is echter vrij groot.
Je gaat bij zo’n vrouwenoverschot toch aan een Russische herkomst denken….. Maar de
vraag blijft natuurlijk: waarom? Blijven de mannen in het broedgebied achter, of trekken
ze minder ver? En liggen de verhoudingen tussen mannen en vrouwen bij de koolmezen
die in Litouwen en Kaliningrad op de najaarstrek in 2013 zijn gevangen in de zelfde orde
van grootte?

Tjiftjaffen
Op 14 april meldt Ton Eggenhuizen een recordvangst van 104 tjiftjaffen, waaronder drie
vogels met vleugels van 66 – 67 mm. Toevallig was ik op 14 april in de Wageningse
uiterwaarden (zonder misnetten), waar het in de wilgenbosjes ook wemelde van de tjiftjaffen.
Het lijkt erop dat het extreem koude voorjaar gezorgd heeft voor een flinke stuwing in de
voorjaarstrek, en dat pas in de nacht van 13 op 14 april de condities weer gunstig waren.
Tijdens de najaarstrek leek de tjiftjaf ook vrij talrijk, en vele ringers hebben ongetwijfeld
hun portie tjiftjaffen geringd. Toch vond ik de vangst van 63 geringde tjiftjaffen op 23
september door Eddy Colson (Vlaanderen) wel opmerkelijk, temeer daar hij rond die tijd
vrijwel dagelijks vele 10-tallen tjiftjaffen ringde. Dan borrelen er meteen een heleboel
vragen op, zoals: zijn de aantallen elk jaar zo hoog, of is dit toevallig een erg goed jaar?
En zijn de vangsten te danken aan een ideale vanglokatie, of is er sprake van speciale
vangtechnieken? Het is wel vrijpostig, maar zouden we hierover in OHV nog eens iets
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meer kunnen lezen van de hand van onze gewaardeerde Vlaamse collega? Alvast van
harte bedankt!

Literatuur
Regelmatig wordt op ‘Ringersnet’ verwezen naar informatiebronnen. Twee daarvan wil ik
hier nog even noemen. De eerste betreft de aankondiging van een Franse determinatiegids
voor ringers. Gerard Boere meldt hierover: “Vanwege het ringwerk bij mijn huis in Frankrijk
heb ik de nieuwe Franstalige gids al in een vroeg stadium in gebruik genomen. Vanuit
mijn perspectief, redelijk Frans sprekend, is de taal toch een behoorlijke barrière, maar
de vele tekeningen, andere illustraties en cijfermateriaal maken het gebruik makkelijker.
Een flink deel van de informatie is mede gebaseerd op Svensson maar aangevuld met
andere literatuur en veel eigen ervaringen. Zeker een goede aanvulling op de bestaande
gidsen”. Meer informatie (inhoudsopgave, voorbeelden van enkele soorten) is te vinden
op de website http://www.guidebaguage.sitew.fr/. Wilt u het boek (2e druk van juli 2013)
bestellen, stuur dan een e-mail naar: guidebaguage@gmail.com.
De tweede betreft een verslag van Jan de Jong over zijn ringonderzoek aan rietzangers aan
het Tjeukemeer. Het artikel verschenen in het Friese tijdschrift ‘Twirre’ en is te downloaden
via http://blogimages.seniorennet.be/frieslandnatuurnieuws/attach/74464.pdf). Warm
aanbevolen, ook als stimulans om eens met de eigen ringgegevens aan de slag te gaan
en uw ervaringen –op papier of elektronisch- vast te leggen. OHV is daarbij een ideaal
medium om de ervaring, kennis en kunde van ervaren ringers toegankelijk te maken en
te delen.

Zwanen
Nee, geen knobbel- of kleine zwanen, maar een zwanenzang. Na vier jaar redactie lijkt
het me een goed moment om ruimte te maken voor vers en jonger bloed met een grotere
affiniteit met elektronische media. Daarmee is dit ook mijn laatste column van “Geciteerd
uit Ringersnet”.
Of deze rubriek moet worden voortgezet laat ik graag aan de redactie over. Als redactielid
en schrijver van ‘geciteerd’ is het me wel opgevallen dat alle activiteiten van 500 ringers
toch kennelijk maar weinig materiaal opleveren voor een stukje in OHV. Naast ‘Ringersnet’
voor snelle uitwisseling biedt OHV juist een prima forum voor bijdragen uit de ringers
praktijk, zonder dat die volledig moeten voldoen aan de eisen van vakbladen als Limosa
en Ardea.
Gijs van Tol, gijsvantol@yahoo.com

Noot redactie
We willen Gijs van Tol zeer hartelijk danken voor zijn jarenlange werk als redactielid van
Op het Vinkentouw. De rubriek ‘Geciteerd uit Ringersnet’ was een leuke en gewaardeerde
aanvulling op de kopij voor Op Het Vinkentouw, en is wat de redactie betreft de moeite
van het voortzetten meer dan waard. Mocht er in u een schrijverstalent schuilgaan en volgt
u de berichten op ringersnet goed, neem dan contact op met de redactie, misscien bent u
de nieuwe auteur van ‘Geciteerd uit Ringersnet’!
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Terugmeldingen
Bergeend, Tadorna tadorna, Arnhem 6098958
Op 4 oktober 2013 werd deze bergeend dood gevonden aan de Kooiweg te Buren,
Ameland. Hij bleek ruim twaalf jaar daarvoor geringd te zijn als pul in Den Oever door
Bert Winters. Bert vertelde ons het achterliggende verhaal: “In juni 2001 trof Barbara
v.d. Molen nabij Den Oever een doodgereden Bergeend vrouwtje aan met nog vijf
levende pullen. Bergeenden broeden in een ruime kring rond Den Oever en de moeders
geleiden hun jongen naar het wad van Den Oever om daar een crèche te vormen. Deze
pullen zijn in eerste instantie naar het vogelasiel ‘De Bonte Piet’ gebracht om ze na een
maandje, was mijn voorstel, vrij te laten bij de crèche. Eerst natuurlijk wel ringen, want je
wilt heel graag weten hoe dit afloopt en de pootjes waren nu dik genoeg voor een ring.
Na loslaten begonnen de pullen meteen te slobberen en kwamen twee “nannies” er op af.
Ze escorteerden de pulletjes naar de grote groep van meer dan 100 soortgenoten. Ik was
bijna tot tranen toe geroerd.
Een goede strategie om met verweesde Bergeendpullen om te gaan: minder zorgen en
kosten voor het asiel en, kennelijk, betere overlevingskansen voor de eenden. Daarvoor is
het bewijs nu geleverd.”
Een mooie illustratie van de zin van het ringen van vogels in asielen. De gegevens stellen
ons in staat te evalueren wat het lot is van de losgelaten vogels. En dat levert soms mooie
verhalen op zoals in dit geval.
Met dank aan Bert Winters

Goudplevier, Pluvialis apricaria, Arnhem 1508556
Het is zaterdagavond 26 oktober 2013 als ik bedenk dat het al weer een tijdje geleden is
dat ik “Griel” raadpleegde. Het is altijd plezierig als je merkt dat één van “jouw” vogels
ergens ontdekt is. Meestal is dat niet het geval, maar soms heb je geluk. Zo ook op deze
avond. Het blijkt dat er een terugmelding binnengekomen is van een goudplevier die mijn
ringmaat Minko van der Veen en ik onder het net kregen op 15 januari 2007. Nadat ik de
inhoud van deze terugmelding goed in me had opgenomen, pakte ik mijn dagboeknotities
er bij en daaruit bleek het volgende:
“We stonden op die bewuste winterdag pal aan de noordzijde van de snelweg GroningenDrachten op geschikt “vogelland” gelegen in “De Drie Polders”. Ongeveer op deze
hoogte ligt aan de zuidzijde van de snelweg het Leekstermeer. Er stond een stevige wind,
zodat we de rem er opgezet hadden, waardoor het net zachtjes naar de grond ging en
we geen slachtoffers maakten door een te snel neerslaand wilsternet. Ik heb verzuimd om
windrichting en windkracht op te schrijven, vermoedelijk omdat we meteen aan de bak
moesten. Binnen 10 minuten nadat we vangklaar waren, kregen we al 3 vogels onder het
net en even later 5. De grootste trek deed Minko toen hij 13 goudplevieren wist te vangen,
waaronder 1 met een ring. Even daarvoor ving hij 2 uit 2 en daar zat ook een geringde
bij. Tegen het einde van de middag vingen we nog een kievit en dat bracht het totaal op
35 wilsters en 1 kievit. Daar waren we best tevreden mee!
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Figuur 1. Arend Veenstra in de weer met enkele gevangen wilsters in De Drie Polders op
15 januari 2007.
Als je weer thuis bent, probeer je er snel achter te komen waar de reeds geringde vogels
vandaan komen en wie ze geringd hebben. De ene goudplevier was geringd op 26
oktober 2005 te Oudega (bij Sneek) door de heer A. van der Veen uit Abbega, de andere
goudplevier werd precies een jaar later geringd, op 26 oktober 2006, te Gerkesklooster
door de heer H. Dijkstra te Munnikezijl. (Wel toevallig dat ik ook op 26 oktober deze
gegevens boven water haal).

Figuur 2. Ringlocatie van de op 15 januari door Minko van der Veen en Arend
Veenstra gevangen goudplevier.
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En dan nu de terugmelding die vanavond uit mijn computer rolde. Het bleek niet alleen
dat het opnieuw één van die 35 wilsters was die we op 15 januari 2007 daar in “De
Drie Polders” bij de snelweg onder het net kregen, maar ook dat deze vogel teruggemeld
werd uit Aziatisch Rusland. Hij werd dood gevonden ten oosten van het Oeralgebergte,
betrekkelijk dicht bij de plek waar de rivier de Ob uitmondt in een zeearm, die uiteindelijk
langs het schiereiland Jamal in de Noordelijke IJszee uitkomt (zie bijgaand kaartje) Als je
de situatie op dit kaartje bekijkt, vraag je je af waarom deze wilster, zoals gebruikelijk, niet
vanuit zijn broedgebied naar het zuiden trok, maar het Oeralgebergte overstak en naar het
verre westen vloog. Op dergelijke vragen krijg je geen antwoord, maar als wilsterflapper
is het leuk dat sommige vogels een dergelijk “afwijkend” trekgedrag vertonen. Deze
goudplevierman vloog 3573 km. nadat hij bij ons in het net terechtkwam. Omdat uit onze
gegevens blijkt dat wij nog nooit een goudplevier zover uit het noordoosten teruggemeld
kregen, leek het me de moeite waard via “Op het Vinkentouw” hiervan melding te maken.
Hopelijk levert het nog enige reacties op. Slechts éénmaal kregen wij een kievit teruggemeld
uit deze verre streken, en wel uit Omsk, maar daar was het tot nu toe bij gebleven.
Arend Veenstra

Krombekstrandloper, Calidris ferruginea, Stavanger 8L05251
Op 29 oktober 2013 schreef ringer Jan de Jong ons het volgende:
“Van een waarnemer (Lammert Damsma) uit Dokkum kreeg ik de resten van de vogel en
ALLEEN een gele vlag (zonder ring). Als onderhoudsman van het voetbalveld in Dokkum
vond hij de resten van de vogel. Na veel pluiswerk op internet schakelde ik Ringersnet in.
Via Ringersnet kwam ik mede door de goede tip van Arne Hegemann erachter dat het stellig
om een Krombekstrandloper zou gaan. Hierbij de terugmelding die ik mocht ontvangen
uit Noorwegen. Voor Nederland zijn er volgens OHV 127 voor de Krombekstrandloper
slechts 4 buitenlandse ringvondsten bekend (1911-2012). Mogelijk is dit de vijfde?”

Figuur 3. De in Dokkum gevonden vleugel van een krombekstrandloper met de gele vlag
met letters AAE.
De gegevens uit Noorwegen wijzen uit dat de vogel is geringd als eerste kalenderjaar door
Sveinung Remøy, lid van de Sunnmøre Ringing Group, op 22 augustus 2013 te Makkevika
(Giske Ornithological Station), Giske, Møre & Romsdal, Noorwegen (62.30N, 06.02E).
Inderdaad betreft het pas de vijfde buitenlandse krombekstrandloper die in Nederland wordt
teruggemeld. Eerdere gevallen betroffen vogels uit Finland (1963), Noorwegen (1978),
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Zweden (1985), en Duitsland (2003). Er zijn acht terugmeldingen uit het buitenland van
Nederlandse krombekken op een totaal van 185 geringde vogels.

Bosuil, Strix aluco, Arnhem 6072385
Op 10 november 2013 ontving Harrie Linckens een terugmelding van deze bosuil die in
1993 door hem als nestjong geringd was. De vogel was geschept door een auto op de
zeer respectabele leeftijd van 20 jaar en 7 maanden. Harrie scrheef: “De oudste Bosuil
in de tabel van Roland Staav, 21 jaar en 6 maanden, is afkomstig uit Engeland. Is deze
Bosuil misschien de oudste van Nederland? En hij had nog ouder kunnen worden als die
niet het slachtoffer was geworden van het drukke verkeer.”
In de database van het Vogeltrekstation is daarom wat naspeurwerk gedaan. Er bleken zes
bosuilen te zijn die ouder waren dan deze vogel. Echter, de ‘oudste’ vier daarvan betreffen
gevallen waarvan uitsluitend de ring werd gevonden. Voor de zekerheid is met de vier
publieke melders van deze ringen gemailed, en van alle vier is uiteindelijk een reactie
ontvangen. Deze melders bevestigen allemaal dat ze inderdaad alleen een ring hadden
gevonden, en geen resten van de vogel. Eén van de melders voegt er aan toe dat de ring
“er zo te zien al een tijdje gelegen had”. We kunnen er dus van uit gaan dat deze vier
vogels niet zo oud zijn geworden als de vinddatum van de ring doet vermoeden. Van de
twee overige gevallen is er één die echt ouder is dan de vogel van Harrie. Het betreft een
vogel die na iets meer dan 22 jaar dood werd gevonden en is gedetermineerd als ‘uil’, en
dus op het moment van de vondst niet heel lang dood kan zijn geweest. Van de andere
vogel is na bijna 21 jaar de poot met ring gevonden. Een exacte overlijdensdatum is dus
niet bekend. Wel weten we dat dezelfde vogel minder dan een jaar voor de vondst nog
levend gecontroleerd was. Waarschijnlijk is Harrie’s uil in werkelijkheid net wat ouder dan
deze vogel. Een heel mooie tweede plaats dus!

Koolmees, Parus major, Arnhem BA 28892
Deze grappige terugmelding bereikte ons via de blogspot van Henri Bouwmeester. Eén
van de anekdotes gaat over een dag in oktober 2012 toen hij met Holmer Vonk zat te
ringen op Vlieland. Henri vertelt: “Holmer meldde tijdens een gesprekje na het avondeten
terloops dat hij thuis in de achtertuin ook nog een onbekende Nederlandse ring had
gecontroleerd bij een koolmees. Dan veer ik toch altijd even overeind en vraag naar het
ringnummer. Hij kwam uit de serie BA 28... was het antwoord. Die moet dan van ons zijn!!!!
En inderdaad, Holmer zocht meteen de gegevens erbij en begon de terugvangst in te
tikken in het ring-invoerprogramma GRIEL van de Nederlandse ringcentrale. Ondertussen
belde ik met Hanneke thuis in Raalte en vroeg of zij onze gegevens ook meteen even kon
intikken. En zo geschiedde dat we binnen enkele minuten de ring- en meldgegevens aan
elkaar hadden gekoppeld. Een klik op de knop voor de terugmelding en voilà. Het bleek
dus om een koolmees te gaan die op 14 oktober in Raalte was geringd en 17 uur later
(!!!!), de volgende ochtend in Doesburg bij Holmer in de tuin werd teruggevangen op 42
km afstand. Een heel toevallige terugvangst tussen ringplekken van twee ringmaatjes en
dan ook nog eens een heel snelle terugmelding.
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Mededelingen van het
Vogeltrekstation

Henk van der Jeugd

Evaluatie Vogeltrekstation
Op 13 december 2013 krijgt Vogeltrekstation een evaluatiecommissie bestaande uit
Christiaan Both (afdelingshoofd dierecologie Rijksuniversiteit Groningen), Jacquie Clark
(hoofd Britse ringcentrale bij BTO) en Ellen van Donk (afdelingshoofd aquatische ecologie
NIOO-KNAW). De commissie zal op basis van een vooraf verstrekte informatie en naar
aanleiding van interviews met werknemers van VT en andere betrokkenen een oordeel
vellen over ons werk en advies uitbrengen. Op basis van dat advies zal het management
van het NIOO een besluit nemen over de wijze waarop het VT binnen het NIOO zal
worden voortgezet.
Deze evaluatie vloeit voort uit afspraken die zijn gemaakt na de laatste reorganisatie
in 2008-2009. Tijdens de evaluatie wordt teruggeblikt op de ontwikkelingen van de
afgelopen vijf jaar en wordt gekeken naar de strategie voor de toekomst. Het oordeel
van de commissie is met name van belang om een het VT steviger te kunnen verankeren
binnen het NIOO. We verwachten niet dat de evaluatie tot een negatief besluit zal leiden.
De vooraf verstrekte informatie bevat onder andere gegevens over de financiële handel
en wandel van het VT en de personele bezetting. Over de afgelopen vijf jaar bestond
de gemiddelde personele bezetting op het VT uit circa 3.4 fte (fte is een rekeneenheid
waarmee de personeelssterkte kan worden uitgedrukt. 1 fte correspondeert met 1 volledig
dienstverband van, in ons geval, 38 uur per week). Aangezien iedereen in deeltijd werkt
is het aantal personeelsleden hoger, en varieerde tussen de 3 en 6 personen. Gemiddeld
2.6 fte is leiding en ondersteunende staf, de overige dienstverbanden zijn wetenschappelijk
personeel.
Vogeltrekstation beschikt sinds 2009 niet langer over een vaste formatieplaats. De positie
van hoofd wordt deels gefinancierd uit de zogenaamde strategische middelen van het
NIOO, de rest van deze positie en de andere ondersteunende staf worden gefinancierd
uit opbrengsten uit de verkoop en uit projectgelden. Het wetenschappelijk personeel wordt
bekostigd uit grotere en kleinere derde geldstroomprojecten. In 2010 en 2011 is ook
wetenschappelijk personeel betaald uit strategische middelen van het NIOO.
De begroting van VT beslaat jaarlijks ongeveer 3 ton. De eerste jaren was ongeveer één
derde daarvan strategische middelen vanuit het NIOO, in 2013 is dat nog één vijfde.
Omzet uit verkoop en ringmachtigingen aan professionals zijn goed voor ruim één derde
(maar daar moet ook de inkoop van de materialen vanaf), het overige geld, één derde
tot ongeveer de helft van de begroting, komt uit kleine en grote onderzoeksprojecten
die worden uitgevoerd in opdracht van derden. Vogelbescherming Nederland is een
belangrijke opdrachtgever, naast een scala aan kleinere opdrachtgevers. Van 2011 t/m
2015 worden onderzoeksgelden verkregen uit het grote METAWAD project, waarin VT
projectpartner is.
VT produceert een toenemende stroom publicaties, zowel wetenschappelijk als populair.
De laatste jaren worden vier tot acht publicaties in internationale wetenschappelijke
tijdschriften gerealiseerd, en een evengroot aantal andere publicaties alsmede rapporten.
Gedurende de afgelopen vijf jaar is ondermeer geïnvesteerd in de rekrutering van nieuwe
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ringers en het aantal actieve ringers in Nederland steeg met 25%. Website, database
en Vinkentouw ondergingen metamorfoses en het certificeringssysteem werd verder
geprofessionaliseerd. Er werden meer bijeenkomsten voor en door ringers georganiseerd
en VT ging de boer op met een steeds mooiere stand om ons werk letterlijk aan de
man te brengen. Er kwamen nieuwe handleidingen en een nieuw project: ring-MUS. De
internetapplicatie GRIEL bleek een zorgenkindje en verbeteringen aan het systeem blijven
nodig en zullen ook worden uitgevoerd. De komende jaren zullen verder gekenmerkt
worden door het uitbouwen van onze demografische monitoringprojecten (CES, RAS en
ring-MUS) en het doen van meer analyses op basis van de eigen gegevens. Ook zal
meer en meer gewerkt gaan worden met andere vormen van tracking systemen zoals
geolocators en GPS loggers. De samenwerking binnen en buiten het NIOO met verwante
onderzoeksgroepen zal worden geïntensiveerd.
We hopen dat de evaluatiecommissie het werk van Vogeltrekstation op waarde zal weten
te schatten en met een positief advies zal komen. Naar verwachting zal het eindrapport
van de commissie eind december al gereed zijn.

Koninklijke onderscheiding voor Bennie van den Brink
Boerenzwaluw-onderzoeker Bennie van den Brink is op de
Landelijke Dag van Sovon en Vogelbescherming op 30
november jongsleden benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje Nassau. De onderscheiding is een erkenning voor
de jarenlange bijdrage die Bennie heeft geleverd aan het
ringonderzoek aan vogels, en met name voor zijn werk aan
boerenzwaluwen. Bennie ontving zijn eerste ringvergunning
op 1 januari 1970 van het Vogeltrekstation. Dat moment
markeerde het begin van een buitengewone carriere als
vogelringer, onderzoeker en nationaal en internationaal
gelouwerd expert en beschermer van de boerenzwaluw, de
‘ambassadeur van het boerenerf’. In de 43 jaar dat Bennie
nu actief is als ringer gingen er meer dan 200.000 vogels
door zijn hand van 150 verschillende soorten, voorzien
van een metalen vogelring. Bennie is daarmee één van de
meest actieve vogelringers van ons land, met een bijzonder grote staat van dienst.
Bennie heeft zijn ringcarriere in dienst gesteld van de boerenzwaluw, een vogelsoort die
hem vanaf het begin af aan heeft gefascineerd. Er zijn weinig mensen die met een zo
grote toewijding aan één vogelsoort hebben gewerkt. Gedreven door nieuwsgierigheid en
autodidact als wetenschapper heeft Bennie met zijn werk een grote bijdrage geleverd aan
onze kennis over de boerenzwaluw, en met name over het wel en wee van deze vogels
in de gebieden waar ze een groot deel van hun leven doorbrengen, maar waarover zeer
weinig bekend was: de Afrikaanse overwinteringsgebieden.
Maar Bennie heeft zich niet alleen maar voor de bescherming van boerenzwaluwen
ingezet. Als actief vogelringer heeft hij met zijn ringwerk en zijn grote kennis ook op
allerlei andere vlakken een belangrijke bijdrage geleverd. En Bennie is altijd bereid deze
kennis en kunde met anderen te delen. Geheel belangeloos heeft Bennie een centrale rol
gespeeld bij de opzet en uitvoering van het certificeringsysteem van Vogeltrekstation: als
technisch instructeur heeft hij geen bijeenkomst gemist, en wanneer Bennie met een vogel
in de hand op de voor hem kenmerkende rustige, maar gedreven toon de toehoorders
wijst op de fijne kneepjes van het vak, hangt iedereen aan zijn lippen. Bennie heeft veel
nieuwe ringers opgeleid en begeleid, en speelt daarmee een belangrijke rol bij het
streven van Vogeltrekstation om het ambacht van vogelringer levend te houden en te
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werken aan verjonging van het ringersgilde. Vrijwilligers zijn belangrijk voor het werk van
Vogeltrekstation; zij vergaren immers de gegevens waarop ons onderzoek drijft.
In 2011 nam Bennie het initiatief voor een onderzoek naar de trek en overwintering van
boerenzwaluwen met behulp van lichtloggers. Vogelbescherming en Vogeltrekstation
waren meteen enthousiast voor het idee en financiering en praktische uitvoering waren snel
geregeld. Bennie vormde het lokale dorpshuis om tot opleidingscentrum en regelde eten.
Zelden hebben we gezamenlijk een project gedaan dat zo spannend, leuk en leerzaam
was voor alle betrokkenen en dat zo snel tot zulke prachtige resultaten leidde.
Vogeltrekstation is Bennie buitengewoon erkentelijk voor zijn werk, zijn toewijding en de
enorme bijdrage die hij levert om het vogels ringen in Nederland in stand te houden en
richting te geven.

Stages
Steeds meer studenten weten Vogeltrekstation te vinden voor een kortere of langere stage
in het kader van hun studies aan MBO, HBO of WO. Melvin Pickhard van HAS Den Bosch
is op 2 december gestart met de verwerking van de historische gegevens van ringdata van
nestjongen.
Gaby Stoer heeft haar stage vanuit Helicon Velp begin november afgerond. Gaby heeft
zich bezig gehouden met de invoer van historische gegevens en de voorbereiding en
uitvoering van de open dag van het NIOO op 5 oktober. Ook heeft ze, zoals elke stagiair
bij VT, allerlei hand- en spandiensten verricht die komen kijken bij de dageklijkse gang van
zaken op het VT.
Tamar Reijnen heeft werkervaring opgedaan bij diverse afdelingen van het NIOO. Voor
VT heeft ze zich bezig gehouden met de invoer van historische gegevens en de verwerking
van de enqueteresultaten over lokvogels.
Ook stage lopen? Kijk op de website welke stage momenteel beschikbaar zijn (http://
www.vogeltrekstation.nl/vogeltrekstation/stages). Staat er niets bij van je gading? Neem
contact op voor een stage op maat. Eigen inbreng wordt altijd op prijs gesteld, we kijken
dan samen of we een passende stage kunnen formuleren.

Publicaties op website
Met enige regelmaat brengt Vogeltrekstation rapporten uit naar aanleiding van kleine
en groet onderzoeksopdrachten. Deze rapporten zijn openbaar en te downloaden van
de website (http://www.vogeltrekstation.nl/resultaten/publicaties). Ook is er een lijst van
alle wetenschappelijke publicaties die de afgelopen jaren door het Vogeltrekstation zijn
gemaakt.

Nieuwe medewerkers
Teus van Arkel is van eind november 2013 t/m eind januari 2014 in dienst om allerlei
programmeerwerk aan GRIEL te doen. Teus zal een aantal van de grotere issues met
betrekking to GRIEL proberen aan te pakken.
Martijn Versluijs is van november 2013 t/m januari 2014 in dienst om het project
‘Geïntegreerde populatiemonitoring van vogels van de Waddenzee’ af te ronden. Dit grote
project wordt samen met Sovon uitgevoerd in opdracht van Vogelbescherming Nederland,
en heeft tot doel op basis van demografische gegevens voorspelingen te doen over het wel
en wee van een groot aantal karakteristieke vogels van de Waddenzee.
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Pieter Coehoorn verlaat VT
Na drie jaar zal Pieter Coehoorn per 1 januari 2014 het Vogeltrekstation verlaten. De
huidige regels die gelden voor het aanstellen van tijdelijk personeel dwingen ons om
afscheid te nemen van Pieter. Pieter was gedurende zijn loopbaan bij VT met name het
aanspreekpunt voor het ring-MUS project, de organisator van certificeringen en andere
bijeenkomsten, en auteur van bijvoorbeeld de nieuwe CES handleding. Daarnaast deed
Pieter allerlei taken, van het beheer van de website tot het ondersteunen van Murad bij
het werk met de database en het beheer en de inkoop van de ringvoorraad, om maar
een paar dwarsstraten te noemen. Pieter heeft in korte tijd alle werkzaamheden op het VT
onder de knie gekregen en is een gewaardeerd, en inmiddels eigenlijk onmisbaar, collega.
We vinden het enorm jammer dat we afscheid moeten nemen van Pieter. Zijn werk zal
worden overgenomen door een nieuwe collega, waavan de naam later bekend zal worden
gemaakt. We wensen Pieter veel succes bij het vinden van een nieuwe baan, maar hopen
ook stiekem dat hij zal terugkeren naar het Vogeltrekstation wanneer de daarvoor geldende
termijn weer is verstreken.

Centre for Avian Population Studies
Maja Roodbergen is per 1 december 2013 aangesteld als kwartiermaker van het Centre
for Avian Population Studies (CAPS). Dit centrum valt niet onder Vogeltrekstation, maar
is een samenwerking tussen Sovon Vogelonderzoek Nederland, de afdeling dierecologie
van het NIOO, de afdeling experimentele plantenecologie van de Radboud Universiteit
Nijmegen, Vogelbescherming Nederland en Vogeltrekstation.
Binnen dit centrum wordt de expertise van de deelnemende partijen optimaal benut en
bundelen we lange-termijn gegevens met moderne analytische gereedschappen, inzichten
in de populatiedynamiek van vogels en relevante vragen over het wel en wee van onze
vogelpopulaties. ‘Wat zijn de belangrijkste processen die fluctuaties in de aantallen
vogels veroorzaken? Hoe kunnen we demografische gegevens gebruiken om trends te
voorspellen? Waar bevinden zich de belangrijke bottlenecks in ruimte en tijd?’ CAPS gaat
dergelijke vragen beantwooorden door kennis en ervaring uit verschillende groepen met
een diverse achtergrond bij elkaar te brengen. Door krachten te bundelen hopen we
het natuurlijke loket te worden voor ‘al uw vragen over vogelpopulaties’ en denken we
onderzoeksprojecten van de grond te kunnen krijgen die elke groep op zichzelf niet had
kunnen uitvoeren.

Ringtangen tijdelijk niet leverbaar
De kleine Engelse ringtangen zijn uitverkocht in de webwinkel en zijn momenteel niet
leverbaar. Ook elders zijn de tangen niet langer verkrijgbaar. Heel ringend Europa is
helaas afhankelijk van dezelfde fabriek en deze heeft de productie gestaakt. Leverancier
PORZANA probeert nu afspraken te maken met een andere fabriek om een ouder type
ringtang (het model dat we circa vijf jaar geleden verkochten) weer in productie te nemen.
Dit geldt ook voor het grote type engelse ringtang, waarvan wij via de webshop nog enkele
exemplaren aan kunnen bieden.
Vogeltrekstation heeft al offerte gevraagd bij een metaalwarenfabriek, maar het bleek te
duur om een dergelijk product in productie te nemen. We hopen op een snelle oplossing.
Tot die tijd kan het een goed idee zijn om eens tussen je ringspullen te snuffelen en te
kijken of je nog een oude tang hebt liggen. Als de nood aan de man komt kan je oude
tang wellicht via Ringersnet van eigenaar wiselen en kun je een nieuwe ringer uit de brand
helpen!
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Open dag NIOO groot succes
De open dag van het NIOO op 5 oktober 2013 was een groot succes. Ruim 2200
mensen brachten een bezoekje aan ons markante gebouw aan de Droevendaalsesteeg
te Wageningen. Vogeltrekstation was goed vertegenwoordigd tijdens deze dag met een
uitgebreide tentoonstelling –opgezet samen met de afdeling dierecologie- over alle
technieken waarmee we vogels kunnen volgen, van metalen ring tot de modernste GPSloggers. De tentoonstelling trok veel bezoekers. Zo mogelijk nog meer bezoekers trokken
de live ringdemonstraties. Vogels werden op een naburig terrein gevangen en vervolgens
onder het oog van vele toeschouwers elk uur op het NIOO-terrein geringd, gemeten en
weer losgelaten, waarbij alle handelingen werden toegelicht en uitgelegd en vele vragen
uit het publiek werden beantwoord. De gehele dag door waren er vogels, en was er een
leuke diversiteit aan soorten. Ekster en waterhoen deden het goed bij het publiek, en als
laatste soort werd er een vuurgoudhaantje geringd dat vertedering en ontzag oogste bij de
toegestroomde kijkers. Open dag gemist? Bekijk de videoimpressie van deze dag en kom
over twee jaar, op de volgende open dag ook kijken! Op de open dag werd ook dokter
ecologie geintroduceerd. Dokter ecologie geeft antwoord op al je vragen over de natuur
en meer, meestal met een knipoog! Connect met de dokter ecologie Facebook.

RAS handleiding
Na de update van de CES handleiding, het verschijnen van de ring-MUS handleiding is
nu de beurt aan de RAS handleiding. Deze is vrijwel gereed en wordt mogelijk nog voor
kerstmis 2013 gepresenteerd. De handleiding is samengesteld door Duane van Hoogen
en Pieter Coehoorn.

Jaar van de Spreeuw
2014 is uitgeroepen tot het jaar van de spreeuw. De spreeuw neemt in aantal hard
af. Waardoor de spreeuw precies achteruit gaat, is niet bekend. Er zijn wel mogelijke
oorzaken bekend, maar een exacte verklaring is er niet. Door de soort komend jaar extra
te monitoren en daarbij gegevens te verzamelen van hun habitat en broedsucces hopen
de organisaties meer grip te krijgen op mogelijke beschermingsmaatregelen.
De plannen voor 2014 zijn nog in de maak. Op dit moment verzamelen de organisaties alle
reeds beschikbare kennis om tot een goed onderzoeksplan te komen. Ook Vogeltrekstation
is betrokken bij de plannen. Hoewel er in Nederland heel veel spreeuwen zijn geringd
weten we nog maar weinig van de in Nederland broedende spreeuwen. We willen graag
meer jonge spreeuwen gaan ringen om onze kennis over met name de overleving in
het eerste levensjaar te vergroten. Ook zullen er speciale nestkasten komen waarin u de
spreeuwen met behulp van een camera kunt volgen. Uiteraard dienen dan ook de jongen
in die nestkast geringd te worden. Meer hierover leest u binnenkort op onze website en op
www.jaarvandespreeuw.nl

Verlenging ringvergunning
Vergeet u niet tijdig uw ringvergunning te verlengen voor het nieuwe ringseizoen 20132014. Uiterlijk 25 februari 2014 dient uw verlengingsaanvraag binnen te zijn zodat u
op 1 maart 2014 uw nieuwe vergunning in huis kunt hebben. Om voor verlenging in
aanmerking te komen dient u uw ringgegevens over 2013 ingevoerd te hebben in GRIEL.
Wanneer er geen ringgegevens uit 2013 (of eerder) van u worden aangetroffen in onze
database is het mogelijk dat uw vergunning niet wordt verlengd, of dat de verlenging
vertraging oploopt.
Let op: sinds de invoering van GRIEL worden alle ringgegevens op naam van de
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daadwerkelijke ringer ingevoerd. Dus ook als u bij een VRS ringt staan de door uw geringde
vogels ook op uw naam (onder het gezamenlijke VRS project). Staan er op naam geen
gegevens dan zullen wij u vragen dat toe telichten. Heeft u een goede reden waarom u in
2013 niets heeft geringd dan kunt u dit op het formulier aangeven en kunt u mogelijk toch
voor verlenging in aanmerking komen.
Binnenkort zal er ook een digitale versie van het formulier beschikbaar komen op www.
vogeltrekstation.nl. U hoeft het formulier dan niet te printen en op te sturen.
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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/agendacertificeringsbijeenkomsten) 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.

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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