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Voorwoord
Henk van der Jeugd
Dit voorjaar gaan twee nieuwe projecten van start waar u als ringer, en wij als VT staf
behoorlijk druk mee zijn. In het kader van het ‘Jaar van de kievit’ worden in zestien
gebieden in Nederland kievitkuikens voorzien van zogenaamde codevlaggen, die
vervolgens door een leger waarnemers kunnen worden afgelezen. Het bij elkaar brengen
van boeren, weidevogelbeschermers, ringers en waarnemers was nog een hele toer,
maar het is prachtig om te zien hoe deze unieke samenwerking nu op tal van plaatsen in
Nederland vorm is gegeven. Intussen lopen de eerste kuikens met de codevlaggen rond.
Ook het zoönosenproject, een samenwerking tussen het Erasmus Medisch Centrum en
Vogeltrekstation mocht zich verheugen in grote belangstelling; bijna 50 ringers nemen bij
een selectie van soorten bloedmonsters en keel- en cloacaswabs af op zoek naar virussen
die vogels mogelijk met zich meedragen.
Het is mooi om te zien hoe we als ringers steeds meer gaan bijdragen aan dergelijke
projecten, waarbij de specifieke kennis en kunde die vogelringers hebben ook door
andere partijen op waarde worden geschat, en men ons steeds vaker weet te vinden. Het
is belangrijk dat we die nieuwe uitdagingen blijven zoeken om ons werk meer verdieping te
geven. Ik hoop dat we samen nog veel spannende projecten gaan uitvoeren de komende
jaren.
In deze OHV een leuk verhaal met een flinke dosis humor over het ringen van ooievaars
in het Haagse. Iets serieuzer van toon, maar niet minder interessant, is de bijdrage over
de geslachts- en leeftijdsherkenning van Nijlganzen. Sinds het lezen van dit stuk kan ik nu
elke Nijlgans die ik over hoor vliegen direct op geslacht brengen.
Een nestor van het Nederlandse ringwerk is niet meer. Op 19 februari overleed oudVogeltrekstation hoofd Berend Jan (Bé) Speek op 95-jarige leeftijd. Ik sta kort stil bij zijn
leven in dienst van het vogels ringen.
In de nieuwe rubriek ‘Nieuwe gezichten’ korte introducties van Dick Bouwmeester,
steenuilringer, en Tess van de Voorde, de nieuwe projectmedewerker bij VT. In deze rubriek
hopen we elk nummer een aantal nieuwe gezichten in ringersland aan u voor te stellen.
In de rubriek terugmeldingen deze keer extra aandacht voor de koolmees. Een tweetal
bijzondere terugmeldingen werpt licht op het herkomstgebied van koolmezen die tijdens
de najaar-invasies van 2012 en 2013 ons land aandeden. In de rubriek mededelingen
tenslotte staan we stil bij de certificeringsbijeenkomsten in 2016, en bij de nieuwe biometrie
items in GRIEL die sinds november 2015 kunnen worden gebruikt. Neemt u even de
moeite om deze informatie tot u te nemen.
Ik wens jullie veel leesplezier, en een mooi ringseizoen toe
Henk van der Jeugd
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Haagse ooievaarsringen
neemt een vlucht

Caroline Walta

W

at in 2012 begon als ambitieus plan om de jonge ooievaars in de Haagse regio
te ringen, bereikte in 2015 een letterlijk hoogtepunt. Van de 12 bezette nesten
waren er 7 bereikbaar en hebben we totaal 19 jongen geringd.

Op grote hoogte
Een deel van de Haagse ooievaars nestelt op
de schoorstenen van flatgebouwen. Op flinke
hoogte en niet zo eenvoudig te bereiken.
Toch staat daar op een mooie dag in juni het
ringteam: klimmer Peter Waenink, ringer Vincent
van der Spek en ik, coördinator van het geheel.
Deze keer is ook stadsvogeladviseur Martin van
de Reep mee. De groeiende stapel takken naast
de pijp veroorzaakt mogelijk storingen aan de
verwarmingsinstallatie. Samen met de beheerder
van het pand zoeken wij graag naar een goede
oplossing voor bewoners en ooievaars

Voor paal
Na de daknesten, staat het paalnest in Voorburg op de planning. De wieg van drie forse
jongen, waardoor onze klimmer er rekening mee moet houden dat hij op de ladder bijna
10 kilo extra weegt. Dit is een belangrijk gegeven bij het opzetten van de constructie rond
de paal. Op deze plek kunnen we ringen op het veld naast een wandelpad, waardoor
belangstellenden een kijkje kunnen nemen. We vertellen wat we aan het doen zijn en van
gepaste afstand kan iedereen een mooie foto van de jongen maken. Op de volgende plek
hebben we nog niet eerder geringd. De nestpaal blijkt hoog en ligt ook nog eens op een
drassig eilandje. De eigenaar moeten we teleurstellen. Dit kan alleen met een hoogwerker
die een flinke reikwijdte heeft. Die hebben wij niet en het huren is te kostbaar voor een
vrijwilligersorganisatie als de Haagse Vogelbescherming.

Vergissing
Op de terugweg neemt
het ooievaarsringteam de
verkeerde afslag. Het blijkt een
vergissing met verstrekkende
gevolgen. We rijden langs de
brandweerkazerne en mijn oog
valt op een grote hoogwerker in
actie op het plein. Met enigszins
bonzend hart stap ik op de
aanwezige brandweermannen
af. Ik vertel kort wat ik doe
en over het ringproject. In de
veronderstelling dat ze me
binnen 5 minuten het terrein af
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bonjouren, omdat ik stoor en niet in brand sta. Binnen 2 minuten zitten we in de grote
huiskamer aan de siroop. De brandweermannen die ons omringen, willen alles weten over
de ooievaars en het ringen. De planning wordt erbij gepakt en al gauw is helder dat het
oefenen met het materieel ook kan op een andere locatie, sterker nog: graag. Het moet
echter wel... nu.

In vuur en vlam
In de auto bel ik de nesteigenaar en ondanks de aankondiging, kijkt hij behoorlijk verbaasd
als wij daadwerkelijk met een brandweerauto komen aanrijden. Er wordt beoordeeld of
de wagen veilig het terrein op kan en ik richt me op de reactie van het ouderpaar en
de jongen. Alle seinen staan op groen. De benodigde spullen leg ik klaar en dan komt
voor mij het mooiste... dat het mij wordt gegund dat ik naar boven mag. Nu heb ik wel
eens eerder jongen van het nest gehaald, maar met een hoogwerker, brandweermannen
en in mijn eigen regio, dat is een droom die uitkomt. Boven bij het nest gaat het zoals
gebruikelijk: de oudervogel die wegvliegt en de jongen die zich drukken en voor dood
houden (akinese, de natuurlijke verdedigingshouding van ooievaarskuikens). Het meten,
wegen en ringen van de twee jongen gaat voorspoedig. De stoere brandweermannen
smelten bij het zien van de kuikens en ik moet glimlachen als één van de jongens vraagt:
“ze bijten toch niet?”

Was ze naar?
Ter sprake komt dat een aantal brandweermannen vanmorgen in Wassenaar is geweest,
waar ze ook een ooievaarsnest hebben gezien. Mijn reactie is: “die op het kasteel, écht te
ver om bij te komen.” Onder het motto: “dat had je nou niet moeten zeggen”, hang ik even
later boven de (bijna 20 meter hoge...) gevel. Het nest is rond een sierpaal gevlochten
en flink in diameter. Het is voor mij onbeschrijfelijk gaaf om het na al die jaren op de
grond van dichtbij te kunnen bekijken. Intussen staat beneden een groep buurtbewoners,
ongetwijfeld aangetrokken door de brandweerauto en de bijna totaal uitgeschoven arm
van de hoogwerker. Beneden krijg ik een warm welkom en met dit hoogtepunt komt er een
einde aan een intensieve, maar verrassend prachtige dag met een brandweerrood randje.

Dank jullie wel!
Het ringproject is zeer waardevol voor het
onderzoek naar de ooievaarspopulatie en
de bescherming van hun leefgebied. Met het
delen van mijn vogelpassie hoop ik hieraan
een bijdrage te kunnen leveren. Heel veel dank
aan iedereen die zo enthousiast medewerking
heeft verleend, waaronder alle nesteigenaren,
het Vogeltrekstation (www.vogeltrekstation.
nl), de Stichting Ooievaars Research &
Knowhow (www.ooievaars.eu) en de Haagse
Vogelbescherming (www.haagsevogels.nl).
Caroline Walta
caroline.is.online@kpnplanet.nl
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Over het seksen en het op
leeftijd brengen van Nijlganzen

Klaas van Dijk

R

egelmatig kom ik vogelaars en ringers tegen die niet weten wat het verschil is tussen
een mannetje en een vrouwtje van de Nijlgans Alopochen aegyptiacus. Ook merk
ik dat veel vogelaars en ringers het onderscheid niet kennen tussen adulten en
jongen als deze jongen een maand of vijf of ouder zijn. Deze bijdrage heeft als doel hier
wat meer duidelijkheid over te geven.

De Nijlgans is een inheemse broedvogel in grote delen van Afrika ten zuiden van de
Sahara en komt ook voor langs de Nijl in Egypte (Scott & Rose 1996). Afstammelingen
van al enige eeuwen in West-Europa gehouden siervogels zijn in de tweede helft van de
vorige eeuw in het wild gaan broeden in Nederland, België en Duitsland en deze populatie
kent de afgelopen tijd een sterke toename (Gyimesi & Lensink 2012). In Nederland doet
Frank Majoor sinds 1999 ringonderzoek aan in steden broedende Nijlganzen met als doel
inzicht te krijgen in overleving en verspreiding. In de eerste jaren werd alleen in Arnhem
onderzoek gedaan (Van der Jeugd & Majoor 2010), later is het onderzoek uitgebreid naar
Amsterdam, Den Haag en Groningen (Van Dijk & Majoor 2011, Majoor & Voslamber
2013, Van Dijk 2015b). In de beginjaren werden de vogels alleen voorzien van een
metalen ring, vanaf 2009 ook van duidelijk herkenbare kleurringen. Tijdens dit onderzoek
kwam naar voren dat er weinig kennis is over hoe Nijlganzen zijn te seksen en over hoe
ze op leeftijd zijn te brengen. Dit artikel gaat daarom nader in op het herkennen van
geslacht en leeftijd van in Nederland broedende Nijlganzen. Een deel van de hieronder
gepresenteerde gegevens heeft een voorlopig karakter. De informatie wordt onder andere
gepresenteerd om de discussie hierover op gang te brengen.

Materiaal en methode
De gegevens zijn hoofdzakelijk door de auteur verzameld tijdens het lopend ringonderzoek
van Frank Majoor en anderen. Frank Majoor, Jeroen Nagtegaal, Jeroen Nienhuis en Rob
Voesten hebben de maten van de vogels genomen, waarbij de vleugelmaten betrekking
hebben op de maximaal gestrekte vleugel. De overige gegevens zijn eigen waarnemingen
van de auteur uit de stad Groningen en omgeving (tenzij anders aangegeven). Dit
onderzoek loopt sedert 2009 en richt zich vooral op broedbiologie (Van Dijk 2011, 2012,
2015a&b, Van Dijk & Majoor 2011) en slagpenrui. Ook de foto’s zijn in de stad Groningen
gemaakt. De geboortedatum is de eerste dag waarop kuikens zijn gezien bij broedparen
die dagelijks werden bezocht. Bij het vermelden van leeftijden worden kalenderjaren
gebruikt (1KJ is eerste kalenderjaar, etc.). Een adult wordt gedefinieerd als een vogel
die al minimaal eenmaal zijn slagpennen heeft geruid. De term juveniel refereert aan de
generatie veren van jongen op het moment van vliegvlug worden. De vele waarnemingen
in de diverse Nederlandse steden en daarbuiten laten zien dat ook Nederlandse Nijlganzen
een simultane slagpenrui hebben, conform Cramp & Simmons (1980) en Ginn & Melville
(1983), maar contra Gerritsen (2001).

Altijd geluid gebruiken om adulten te seksen
Nijlganzen zijn erg vocaal, vooral in de broedterritoria. Geluid is verreweg het beste
kenmerk om het mannetje en het vrouwtje met zekerheid van elkaar te onderscheiden.
Beide maken totaal verschillende geluiden en een uitstekende beschrijving staat in Cramp
& Simmons (1980). Bij het mannetje staat: “All variants of husky, asthmatic, breathing
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sound, strong and gusty, if rather laboured at times, recalling steam engine. Intensity and
rapidity of notes depend on degree of excitement.” Bij het vrouwtje staat: “Harsh quacking
or trumpeting, often loud, rapid and strident; rendered as guttural, cackling ‘kek kek’, and
‘honk-haah-haah-haah’.” Het mannetje maakt dus uitsluitend blazende geluiden en het
vrouwtje maakt dus uitsluitend kwakende of trompetterende geluiden. Ter illustratie geef ik
een aantal verwijzingen naar geluidsopnamen op de website van Xeno-canto: http://www.
xeno-canto.org/75730 (mannetje), http://www.xeno-canto.org/72727 (mannetje), http://
www.xeno-canto.org/78781 (mannetje), http://www.xeno-canto.org/168369 (vrouwtje),
http://www.xeno-canto.org/96265 (eerst vrouwtje, dan mannetje) en http://www.xenocanto.org/39303 (eerst vrouwtje, dan mannetje).
Nog niet vliegvlugge jongen maken piepende geluiden (‘contact-calls rapid and high,
uttered in groups of 6-7 notes. Distress-calls rather higher and more rapid than in geese’,
Cramp & Simmons 1980). Het laatste is goed merkbaar tijdens het ringen van families met
jongen, want jongen beginnen vaak flink luid te piepen als ze worden gevangen. Vanaf
de geboorte duurt het ongeveer elf weken voordat jonge Nijlganzen goed kunnen vliegen.
Deze informatie is conform de vermelding in Cramp & Simmons (1980) dat de jongen 7075 dagen nodig hebben om vliegvlug te worden. Bij niet-vliegvlugge jongen hebben we
geen verschillen in geluid kunnen ontdekken tussen mannetjes en vrouwtjes. Wel hebben
we ondertussen verschillende gevallen van jongen vanaf een leeftijd van ongeveer vier
maanden die op geluid waren te seksen. Alle gevallen hebben betrekking op geringde
jongen met een bekende geboortedatum die na het vliegvlug worden nog geruime tijd
konden worden gevolgd. De verschillen in geluid zijn nog niet zo uitgesproken als bij
adulten. Er is meer onderzoek nodig om dit fenomeen beter in beeld te krijgen.
Geluid wordt altijd gebruikt om de sekse te bepalen van de geringde vogels uit het project
van Frank Majoor. Ook de in Den Haag gevangen ruiers in ruigroepen maken meestal geluid
als ze één voor één worden gevangen. Vanzelfsprekend kan bij een vervolgwaarneming
geluid worden gebruikt om achteraf met zekerheid het geslacht van een geringde Nijlgans
vast te stellen. Er zijn ook verschillen in gedrag tussen de beide seksen, maar daar wordt
in dit artikel verder niet op ingegaan.

Het gebruik van biometrie om Nijlganzen te seksen
Cramp & Simmons (1980) en andere bronnen geven aan dat mannetjes groter zijn dan
vrouwtjes. Dit grootteverschil is in het veld vaak wel zichtbaar bij broedpaartjes die van
dichtbij een tijdlang goed bekeken kunnen worden. In Groningen zijn de afgelopen jaren
tijdens het ringen regelmatig maten genomen. Veertien mannetjes (elf adulten, twee 2KJ,
één >1KJ) hadden een gemiddelde vleugellengte van 421 mm (spreiding 405-438, SD
9,5). Elf adulte vrouwtjes hadden een gemiddelde vleugellengte van 391 mm (spreiding
380-405, SD 8,1). De steekproeven zijn klein (en daardoor de zeggingskracht relatief klein),
maar het lijkt dat er weinig overlap is tussen de vleugellengtes van beide geslachten. Er zijn
tot nu toe minder maten genomen van koplengte, snavellengte, snavelhoogte (bij basis),
P9 (de één na buitenste handpen) en tarsuslengte, maar ook deze gegevens bevestigen het
beeld in Cramp & Simmons (1980) dat mannetjes wat groter zijn dan vrouwtjes. Van zeven
broedpaartjes is de vleugellengte van beide partners bekend (tabel 1). In alle gevallen had
het mannetje een langere vleugel dan het vrouwtje. Het gemiddelde verschil bedroeg 27
mm, met uitersten van 12 mm en 38 mm.

Tabel 1. Vleugellengte (maximaal gestrekt, in mm) bij paartjes Nijlganzen in en rond de
stad Groningen. Leeftijd is de leeftijd in kalenderjaren tijdens de meetdatum; code is de
kleur en de inscriptie van de kleurringen (zie foto’s voor voorbeelden).
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Ringnummer Code

Geslacht

Meetdatum

Leeftijd

Vleugel

8.059.746
8.054.140

RUG8
RHW2

man
vrouw

15 juni 2015 >2KJ
22 juli 2015 3KJ

405
380

8.059.323
8.059.324

RKW8
RKW9

man
vrouw

17 juni 2014 >2KJ
17 juni 2014 >2KJ

414
388

8.060.542
8.060.543

RVG1
RVG2

man
vrouw

18 sept 2015 >2KJ
18 sept 2015 >2KJ

415
381

8.059.325
8.059.326

RPW0
RPW1

man
vrouw

17 juni 2014 >2KJ
17 juni 2014 >2KJ

415
395

8.054.410
8.016.066

RFW1
RKW4

man
vrouw

21 mei 2012 >1KJ
17 jan 2014 5KJ

417
405

8.060.546
8.058.134

RVG3
RVG4

man
vrouw

18 sept 2015 >2KJ
23 nov 2015 >3KJ

422
390

8.059.745
8.059.330

RUG7
RPW4

man
vrouw

15 juni 2015 >2KJ
17 juni 2014 >2KJ

438
400

Bij de jongen in één familie zijn vanaf een leeftijd van ongeveer anderhalve maand
verschillen in grootte zichtbaar. Vooral bij de wat grotere families is dan te zien dat een
aantal jongen duidelijk wat groter en forser zijn en dat een aantal andere jongen duidelijk
wat kleiner zijn. Deze verschillen zien we terug bij de maten van jongen uit één familie
(tabel 2). Uit vervolgonderzoek van jongen waarvan ook maten zijn genomen, blijkt dat
het bij vrouwtjes om de relatief kleine jongen gaat en bij mannetjes om de relatief grote
jongen. Het gaat om een kleine steekproef en er zijn dus meer waarnemingen nodig om
deze voorlopige conclusies beter te onderbouwen. Helaas is er nog geen duidelijkheid
over het geslacht van de jongen uit tabel 2.
Tabel 2. Vleugellengte (maximaal gestrekt, in mm) van alle zeven jongen van één familie
Nijlganzen in het Noorderplantsoen in 2015. De jongen zijn geboren op 1 april en
gemeten op 15 juni. Ze waren toen 75 dagen oud (bijna elf weken).
Ringnummer
Code
Vleugel
8.059.729
RTG1
359
8.059.735
RTG7
368
8.059.732
RTG4
375
8.059.731
RTG3
378
8.059.734
RTG6
380
8.059.733
RTG5
388
8.059.730
RTG2
390
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Bij veel soorten ganzen en zwanen worden de jongen tijdens het ringen vaak gesekst door
middel van een onderzoek aan de cloaca, bijvoorbeeld door Berend Voslamber bij zijn
lopend ringonderzoek aan Grauwe Ganzen Anser anser en door de Zwanenwerkgroep
van Avifauna Groningen bij het lopende ringonderzoek aan Knobbelzwanen Cygnus olor.
Eind juli 2014 hebben we deze methode ook uitgeprobeerd bij een extra grote familie met
jongen van bijna acht weken oud. Jeroen Nienhuis van de Zwanenwerkgroep was hierbij
aanwezig, maar het lukte niet om bij jongen van deze leeftijd via cloacaonderzoek met
zekerheid vast te stellen of het om een mannetje dan wel om een vrouwtje ging.

Broedende vrouwtjes hebben erg bleke poten
In het grootste deel van het jaar is er bij broedparen relatief weinig tot geen verschil
in pootkleur tussen het mannetje en het vrouwtje (foto 1). Dat wordt anders tijdens het
broeden. Alleen het vrouwtje broedt en haar mannetje staat dan in de buurt te waken.
Sommige mannetjes waken naast de broedboom, andere mannetjes tot wel meer dan 500
meter van het nest. Tijdens broedpauzes bedekt het vrouwtje het nest met dons en vliegt
vervolgens naar het mannetje toe. Een vogel die opvliegt van een nest met eieren en dons,
bijvoorbeeld bij het beklimmen van een roofvogelhorst of bij het rondstruinen in de ruigte
of in een rietveld, is dus altijd een vrouwtje. Frank Majoor wees me er op dat broedende
vrouwtjes vaak opvallend bleke poten krijgen (foto 2). Dit verschil in pootkleur verdwijnt
snel. Ongeveer een week na het uitkomen van de eieren, of na het stoppen met broeden,
is er vaak nauwelijks meer een verschil zichtbaar. Een erg gehaast foeragerend vrouwtje

Foto 1. Broedpaartje Nijlganzen in het Noorderplantsoen, 11 januari 2013 (foto Ana
Buren). Links het vrouwtje (links aan de tibia met Arnhem 8.016.066, in 2010 geboren
in het Noorderplantsoen, later met rood K / wit 4), rechts het mannetje (in mei 2012 als
>1KJ in het Noorderplantsoen geringd). In dit soort situaties maakt het mannetje vaak
voortdurend geluid. Het vrouwtje was nog niet begonnen met de eileg.

10

Op het Vinkentouw Nr. 135 mei 2016

Foto 2. Broedende vrouwtjes hebben vaak opvallend bleke poten. Deze verbleking
verdwijnt vlot nadat de kuikens zijn geboren, of nadat het broedsel is mislukt. Links het
mannetje, rechts het vrouwtje, een paar uur nadat hun (enige) kuiken uit de broedboom
naar beneden tuimelde. Hetzelfde paartje als op foto 1, Noorderplantsoen, 11 april
2015 (foto Ana Buren).
met opvallend bleke poten (vaak ook met rafelige buikveren en/of met rafelige tertials)
met naast haar een waaks mannetje met (fel)roze poten is dus geheid een broedvogel in
de buurt van haar nest. Ik krijg zekerheid door zo’n vrouwtje net zo lang te volgen totdat
ze weer naar het nest terugkeert. Broedende vrouwtjes hebben bovendien een duidelijke
broedvlek. Dit handkenmerk staat in Baker (1993). In Groningen hebben we bij de vangst
van een broedend vrouwtje kunnen vaststellen dat de vogel een duidelijke broedvlek had.

Kijk naar veerpatronen op de bovenvleugel voor de leeftijd
Pas uitgevlogen jongen hebben een relatief egaal bruine koptekening zonder de opvallende
donkere oogvlek en een relatief egaal bruine tekening van de hals en nek. Ze zijn hierdoor
goed te onderscheiden van adulten (foto 3). De drie jongen op deze foto hebben een
rode kleurring. Ze zijn elf weken oud en ze waren net uitgevlogen. Enkele maanden later
zijn de juveniele veren van kop, hals en nek vervangen door veren die erg lijken op veren
van een adulte Nijlgans (foto 4 en 5). De vogels op foto 4 en 5 maken duidelijk dat
de tekening van kop, hals en nek niet lang gebruikt kan worden om jongen en adulten
van elkaar te onderscheiden. Voor een juiste leeftijdsbepaling moet dan worden gekeken
naar verschillen in de tekening van de grote en middelste bovenvleugeldekveren. Het
zijn handkenmerken (ze staan in Baker 1993, ook in Cramp & Simmons 1980) die bij
gunstige waarneemomstandigheden, de lichtinval is belangrijk, ook in het veld kunnen
worden gebruikt, met name bij vogels die langere tijd van dichtbij goed kunnen worden
bekeken. De vleugel moet dan wel flink zijn gespreid, want anders is er geen goed zicht
op de tekening van de vleugeldekveren.
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Foto 3. Drie pas uitgevlogen jonge Nijlganzen van elf weken oud (rechts) met de moeder
(links), Oostersluis, 22 augustus 2014 (foto Ana Buren). Geboren op 4/5 juni 2014 in
het Noorderplantsoen en onderdeel van een geval van broedselamalgamatie (details
in van Dijk 2015b). Jongen van deze leeftijd zijn nog goed te herkennen aan de relatief
egaal bruin gekleurde veren van kop, nek en hals.

Foto 4. Een Nijlgans van bijna vijf maanden oud, Pioenpark, 29 augustus 2015 (foto
Ana Buren). Geboren op 1 april 2015 in het Noorderplantsoen. De juveniele veren van
kop, hals en nek (zie foto 3) zijn bij deze vogel al vervangen door veren die erg lijken op
veren van het adulte kleed.
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Foto 6 geeft een algemeen beeld van het patroon
bij adulten: het zichtbare deel van de middelste
bovenvleugeldekveren is spierwit en het zichtbare
deel van de grote bovenvleugeldekveren is
spierwit met alleen een zwarte subterminale
band. Op foto 7 en 8 staan jongen die al enige
tijd goed kunnen vliegen. Het jong op foto 7 is
ruim vier maanden oud en de jongen op foto
8 zijn ruim drie maanden oud. Het patroon van
de tekening van het witte vleugelveld bij deze
jongen heeft een aantal verschillen met het
patroon bij adulten. In de eerste plaats zitten
er zwarte toppen op de witte uiteinden van
de grote bovenvleugeldekveren van de vogel
op foto 7 (‘white with some terminal black
mottling’ volgens Cramp & Simmons 1980).
Verder is het zichtbare deel aan de proximale
zijde van de subterminale band van de grote
bovenvleugeldekveren vuilwit (‘pale grey-brown’
volgens Cramp & Simmons 1980). Ook de
zichtbare delen van flink wat van de middelste
bovenvleugeldekveren zijn vuilwit, met donker Foto 5. Een Nijlgans van ruim een
vuilwitte randen langs de top (‘tips variably half jaar oud, Oostersluis, 19 oktober
suffused pale grey-brown’ volgens Cramp 2015 (foto Ana Buren). Geboren op 1
& Simmons 1980). Bij jongen in de vlucht is april 2015 in het Noorderplantsoen.
dit laatste kenmerk vaak zichtbaar in de vorm De juveniele veren van de kop, hals en
van vuilwitte vegen op het distale deel van het nek (zie foto 3) zijn bij deze vogel al
gebied van de middelste bovenvleugeldekveren. vervangen door veren die erg lijken op
Daarnaast ziet de subterminale band op de veren van het adulte kleed.
grote bovenvleugeldekveren er bij jongen vaak
gekarteld uit (vergelijk bijvoorbeeld de subterminale band bij de drie jongen op foto 8
met de subterminale band van de adulten op foto 6). Niet altijd hebben net (nog niet)
vliegvlugge jongen grote bovenvleugeldekveren met zwarte toppen. Foto 4 en 5 illustreren
individuele variatie in de tekening van de toppen van de grote bovenvleugeldekveren. Het
zichtbare deel van deze veren van de vogel op foto 4 heeft een patroon met veel zwart en
weinig wit. Dit is kenmerkend voor juveniele dekveren. Het zichtbare deel van de veren van
de vogel op foto 5 heeft een patroon van veel wit en weinig zwart. Dit patroon lijkt veel op
het patroon van een adult (zie foto 6).
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Vervolgwaarnemingen van als
nestjong geringde jongen wijzen
erop dat de aanwezigheid
van
vuilwitte
middelste
bovenvleugeldekveren en van
grote bovenvleugeldekveren met
vuilwit aan de proximale zijde
van de subterminale band prima
kenmerken zijn om jongen (2KJ
na 1 januari) te onderscheiden
van adulten. Op foto 9 staat
een Nijlgans van iets meer
dan een jaar oud met oude en
versleten handpennen. De vogel
was een paar dagen later in de
slagpenrui. De vuilwitte middelste
bovenvleugeldekveren en de
vuilwitte proximale delen van de
grote bovenvleugeldekveren zijn
bij deze vogel goed herkenbaar.
Wel is bij vogels van deze leeftijd Foto 6. Een goed leeftijdskenmerk voor adulten zijn
al een flinke variatie in het de geheel witte middelste bovenvleugeldekveren
aandeel vuilwitte veren, want een en de geheel witte grote bovenvleugeldekveren
wisselend deel van de juveniele met alleen een zwarte subterminale band. Rechts
dekveren wordt in de loop van de het vrouwtje, links het mannetje (rood R / wit 0),
tijd vervangen door een volgende vast broedpaar in het Noorderplantsoen sedert
generatie dekveren. Daarnaast 2010, beide hier in 2010 als adult geringd,
komen er in de loop van de Noorderplantsoen, 19 oktober 2015 (foto Henri
zomer in toenemende mate vroeg Zomer).
geboren 1KJ Nijlganzen met een
adulte koptekening. Deze vogels
hebben echter nog nauwelijks slijtage aan de toppen van de buitenste handpennen. Foto
9 is van 25 augustus en de sterke slijtage van de toppen van de buitenste handpennen
van deze vogel was duidelijk zichtbaar in het veld. Wel kan de aanwezigheid van de
vuilwitte veren alleen met zekerheid worden vastgesteld onder behoorlijk gunstige
waarneemomstandigheden, met name gunstig licht en korte waarneemafstand. Hetzelfde
geldt voor het bepalen van de mate van slijtage van de toppen van de buitenste handpennen.
De vogel op foto 10, een vangst van 21 mei 2012 van een territoriaal mannetje,
had flink versleten handpennen en duidelijk zichtbare zwarte toppen op de grote
bovenvleugeldekveren. Op grond hiervan is deze vogel gedetermineerd als 2KJ. Er zijn
helaas tot nu toe geen vervolgwaarnemingen van deze vogel. Al met al lijkt het er op dat
de verenkenmerken gebruikt kunnen worden tot aan de eerste slagpenrui. Dit vindt plaats
ongeveer een jaar na de geboorte, maar wel met enige variatie. Zo was een als nestjong
geringd vrouwtje al een kleine anderhalf jaar oud toen ze voor het eerst haar slagpennen
liet vallen.

14

Op het Vinkentouw Nr. 135 mei 2016

Discussie en
aanbevelingen
Geluid is dus hét kenmerk om
het mannetje en het vrouwtje
met zekerheid van elkaar te
onderscheiden. Het is uitstekend
bruikbaar bij broedvogels, bij
paren die territoriaal gedrag
vertonen en bij vogels die één
voor één worden gevangen
voor ringonderzoek. Geluid
is niet geschikt om Nijlganzen
te seksen die in groepen
foerageren op weilanden en
akkers, die in groepen op het
water zitten en die groepsgewijs
worden
gevangen.
De
verschillen in verenkleed en
in naakte delen zijn dusdanig
klein (bovendien met flink
wat individuele variatie, hier
verder niet uitgewerkt), dat
deze kenmerken niet bruikbaar Foto 7. Een goed leeftijdskenmerk voor jongen
zijn om de seksen van elkaar zijn vuilwitte middelste bovenvleugeldekveren met
te onderscheiden. Diverse donkere toppen (spierwit bij adulten, zie foto 6) en
determinatiegidsen, in ieder grote bovenvleugeldekveren met zwarte toppen en
geval
Johnsson
(1992), met een vuilwitte kleur aan de proximale zijde van
Baker (1993) en Svensson de subterminale zwarte band (spierwit en zonder
(2000, 2010), vermelden zwarte toppen bij adulten, zie foto 6). Vliegvlugge
niets over geluid. Verder is de jonge Nijlgans van ruim vier maanden oud in het
informatie in Van Duivendijk Noorderplantsoen, 30 juli 2013 (foto Ana Buren).
(2002), ‘luidruchtig als zeer Geboren op 21 maart 2013 in het Noorderplantsoen,
zwaar menselijk ademgeluid’, vrouwtje, enig en eerste jong van ouders met een
onvolledig, want er wordt dubbel broedsel (details in van Dijk 2015b).
niet aangegeven dat deze
beschrijving alleen voor het mannetje geldt. Het gebrek aan goede informatie in veel
veldgidsen kan een verklaring zijn waardoor veel vogelaars en ringers geen kennis hebben
van dit determinatiekenmerk. Verder is het nog niet duidelijk vanaf welke leeftijd het geslacht
van jongen op grond van geluid goed is vast te stellen (en de variatie daarin, al dan niet
sekse-gebonden). Het maken en analyseren van geluidsopnamen (sonogrammen) van
jongen met een bekende leeftijd is een alternatief om hier meer grip op te krijgen.
De tot nu toe verzamelde informatie over de biometrie komt in hoofdlijnen overeen met wat
al bekend was uit de literatuur, onder andere uit Cramp & Simmons (1980). De mannetjes
zijn wat groter en wat forser dan de vrouwtjes en dit lijkt ook op te gaan voor jongen
binnen één familie, zeker als ze al (bijna) vliegvlug zijn. Er zijn meer gegevens nodig voor
helderheid over dit laatste punt. Hetzelfde geldt voor het geven van grenswaarden van
maten op grond waarvan adulten gesekst kunnen worden, en welke maat, of combinatie
van maten, hiervoor het beste is.
De verenkleedkenmerken zijn goed toepasbaar bij vogels in de hand, maar bij waarnemingen
in het veld zijn ze alleen bruikbaar onder gunstige waarneemomstandigheden. Wel is er
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Foto 8. Drie vliegvlugge jonge Nijlganzen van ruim drie maanden oud (15 weken),
Hamburgervijver, 25 november 2015 (foto Ana Buren). Hier geboren op 12 augustus
en hier op 23 november geringd. Toen met een vleugellengte van 378 mm (rood V /
groen 0, vrouwtje op grond van geluid), van 401 mm (rood V / groen 8, mannetje op
grond van geluid) en van 357 mm (rood
V / groen 9, geen geluid gehoord, een
relatief klein jong). De foto illustreert
aanzienlijke individuele verschillen in de
tekening van de subterminale zwarte band
en van de witte uiteinden van de grote
bovenvleugeldekveren (zie ter vergelijking
ook foto 7).
enige onzekerheid of er jongen zijn die al
vrij vlot al hun vuilwitte juveniele dekveren
van de vleugel vervangen door een
volgende generatie van witte dekveren.
Ook is het niet 100% zeker dat Nijlganzen
jaarlijks ruien (aanwijzingen in Ndlovu et
al. 2013 dat sommige niet jaarlijks ruien
moeten nog beter onder de loep worden
genomen). Daarnaast moet rekening
worden gehouden met flink wat variatie in
geboortedata van jongen en met variatie
in timing van de slagpenrui. Nijlganzen
hebben een duidelijke piek van ruiers
in de zomermaanden, maar ik heb ook
ruiers gezien in maart (Den Haag) en in
december. Mede hierdoor is het van groot
belang om altijd goed te letten op de mate
van slijtage van de punten van de buitenste
handpennen en bij twijfel terughoudend
te zijn bij de leeftijdsbepaling op grond
van de verenkleedkenmerken. Tot slot kan

Foto 9. Vrouwtje Nijlgans van ruim een
jaar oud met eerste generatie slagpennen,
Oostersluis, 25 augustus 2011 (foto
Ana Buren). Duidelijk zichtbaar is het
vuilwitte proximale deel van de grote
bovenvleugeldekveren en de vuilwitte
middelste bovenvleugeldekveren. Een paar
dagen later was de vogel in de slagpenrui.
Geboren in de Orionvijver in de tweede
helft van juli 2010.
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Foto 10. Ringvangst van een mannetje Nijlgans (wit F / rood 0) met juveniele grote
bovenvleugeldekveren met duidelijke zwarte toppen en met oude en versleten
handpennen, wijk Vinkhuizen, 21 mei 2012 (foto Klaas van Dijk). Ook met flink wat
juveniele middelste bovenvleugeldekveren. Let wel dat de middelste dekveren door het
meten en ringen wat ten opzichte van elkaar kunnen zijn verschoven. Vleugellengte 415
mm, op grond van verenkleedkenmerken gedetermineerd als 2KJ.
mijn beeld vertekend zijn, omdat ik vooral als nestjong geringde vrouwtjes volg (vrouwtjes
hebben een sterke geboorteplaatstrouw, mannetjes vertonen een sterke geboortedispersie,
Van Dijk & Majoor 2011, Van Dijk 2015b, beide met aanvullingen). Nader onderzoek zal
moeten uitwijzen of daadwerkelijk alle jongen op grond van deze verenkleedkenmerken
tot aan de eerste slagpenrui als jong zijn te identificeren.

Verantwoording en oproep
Veel dank aan de fotografen (Ana Buren en Henri Zomer), aan de ringers (Frank Majoor,
Jeroen Nagtegaal en Rob Voesten) en aan iedereen voor overige hulp. Het ringwerk
wordt uitgevoerd in het kader van een RAS-project (Retrapping Adults for Survival) van
het Vogeltrekstation. Frank Majoor wordt deels ondersteund door een financiële bijdrage
van het Faunafonds in het kader van onderzoek naar overleving en verspreiding van deze
soort. Waarnemingen van gekleurringde Nijlganzen zijn altijd welkom. Bij voorkeur graag
invoeren in geese.org. Eventueel kunnen ze per e-mail worden gemeld aan Frank Majoor
(f.majoor5@upcmail.nl). De mannetjes vertonen een sterke geboortedispersie en de als
nestjong geringde mannetjes in de vier onderzoeksgebieden, Amsterdam, Arnhem, Den
Haag en Groningen, raken dus vlot uit het zicht van de lokale waarnemers. Daarom hierbij
een oproep om altijd goed te letten op geringde Nijlganzen die buiten deze studiegebieden
territoriaal gedrag vertonen en/of als broedvogel worden vastgesteld, en daarbij zoveel
mogelijk via geluid het geslacht vast te stellen.
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Summary - Some guidelines for sexing and ageing Egyptian Geese
Egyptian Geese Alopochen aegyptiacus are nowadays common breeding birds in large
parts of The Netherlands. BWP (Cramp & Simmons 1980) mentions the main criteria how
to age and how to sex them, but I have experienced that most ringers and birdwatchers
have no knowledge about these details. The criteria are as well not listed in almost all recent
field guides on European birds. I have therefore decided to make an overview based on
recent field work on ringed birds of spontaneous settlements in Dutch cities, in particular
Groningen (53°13’ N; 06°34’ E). Almost all pictures refer to birds ringed as nestlings,
mostly with a known hatching date. Calls are the key feature to separate both sexes. Males
make husky, asthmatic, breathing sounds, females make quacking or trumpeting sounds.
The preliminary results indicate that fledglings start to develop an adult sound at an age
of around four months. Males accompaning a foraging female are often very noisy (photo
1, female to the left). The colour of the leg of incubating females is often very pale (photo
2, female to the right, same bird as in photo 1). This characteristic disappears soon after
hatching. Preliminary results on biometrics show that males have longer wings (average
wing length 421 mm, range 405-438, SD 9.5, N=14, maximum chord) compared to
females (average 391 mm, range 380-405, SD 8.1, N=11), with obvious differences
between both sexes in pairs (Table 1). Comparable size differences are obvious between
siblings when they are (almost) able to fly (Table 2). Preliminary results indicate that these
size differences are related to sex (female the smallest ones, males the largest ones). An
attempt to sex young of almost eight weeks by cloacal examination was unsuccessful.
The rather uniform brown feathers of the neck and the head of fledglings (photo 3, three
young of eleven weeks old, just fledged, mother to the left) are quickly replaced, soon
resulting in birds closely resembling adults (photo 4, a young of almost five months, photo
5, a young of half a year). Such individuals can only be aged by a close look to the colour
pattern of their greater and median upper wing-coverts. Adults (defined as birds moulted
their primaries at least once) always have pure white median upper wing-coverts and pure
white greater upper wing-coverts with an obvious black subterminal bar (photo 6, breeding
pair, female to the right, both ringed as adults in 2010, note that the features refer to
the visible parts of the wing-coverts). The greater wing-coverts of immatures (defined as
birds with first generation primaries) are pale grey brown at the proximal side of the black
subterminal bar and often have some black terminal mottlings (photo 7, fledgling of four
months). The median wing-coverts of immatures are not pure white, but suffused pale
grey brown, with dark tips (photo 8, three siblings of 3½ months, see also photo 7). The
preliminary results indicate that this feature can be used until the first time a bird sheds its
primaries, though always in combination with a close look to the amount of wear of the
tips of the outer primaries. The findings indicate that a variable amount of juvenile wingcoverts are replaced in the course of the time. Photo 9 depicts a female of just over one
year old with clearly visible juvenile wing-coverts. This bird started a few days later with its
primary moult. Photo 10 depicts a male trapped on 21 May and aged as 2CY, based on
a combination of worn primaries and juvenile wing-coverts. The findings indicate that the
species exhibits an annual wing moult, though one young started at an age of 1½ year
with its first primary moult. Our preliminary results reveal a strong natal dispersal for males.
This implies that we loose track of males ringed as nestling. Sightings of colour-ringed
birds are always highly welcome and can be reported at www.geese.org. We appreciate
it very much to receive detailed information on sexe and breeding status of colour-ringed
birds recorded outside our core study area (Amsterdam, Arnhem, Groningen, The Hague).
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In memoriam: oud-hoofd
Vogeltrekstation Bé Speek

Henk van der Jeugd

O

p 19 februari 2016 overleed Berend Jan –Bé- Speek op 95-jarige leeftijd. Bé
Speek stond van 1962 t/m 1982 aan het hoofd van het Vogeltrekstation. Een
tijd waarin er veel gebeurde en veranderde. Ook na zijn pensionering bleef Bé
betrokken bij het ringwerk in Nederland. Tot zeer recent ontvingen we nog correcties op
de gegevens van geringde vogels die Bé opdiepte uit alle hoeken en gaten van GRIEL.
Een leven lang, en een lang leven in het teken van geringde vogels.

In het najaar van 1962 werd het Vogeltrekstation als zelfstandige afdeling binnen het
Instituut voor Oecologisch Onderzoek (IOO) in Arnhem gevestigd. Met deze verhuizing
werd Bé Speek, die tot die tijd onderwijzer was geweest, aangesteld als hoofd van het
Vogeltrekstation. Samen met wetenschappelijk hoofd Ab Perdeck gaf Bé leiding aan het
Vogeltrekstation, en ruim twintig jaar lang was hij met name voor de ringers een belangrijk
aanspreekpunt.
Vrijwel vanaf de oprichting in 1963 was hij leidend binnen de ‘European Union for Bird
Ringing’, EURING, en gaf hij binnen een commissie vorm aan de EURING code. In 1966
culmineerde dat werk in de uitgave van de eerste ‘EURING Code Manual’.
Bé schreef veel in ‘Op Het Vinkentouw’, ook na zijn pensionering (‘VUTering’ noemde
hij het zelf). Al bladerend door die oude Vinkentouwen werd me duidelijk dat Bé een
begenadigd schrijver was met een heldere, opgewekte toon. Ongeacht het onderwerp zijn
al zijn artikelen bijzonder leuk om terug te lezen (raadpleeg Natuurtijdschriften.nl waar u
alle jaargangen van Op Het Vinkentouw kunt doorzoeken, inclusief 91 artikelen van B.J.
Speek!).
Kort na zijn afscheid bij het VT verscheen in 1984 één van de belangrijkste publicaties van
Berend Jan Speek’ s hand: Thieme’s Vogeltrekatlas. Nog altijd het enige overzichtswerk
over de herkomst en bestemming van in Nederland geringde of teruggemelde vogels, en
al vele jaren uitverkocht. In 1984 schreef Bé bij het uitkomen van dit handzame boekje in
OHV: “Al heel lang liep ik rond met het idee een overzicht te maken van alle terugmeldingen
uit het archief van het Vogeltrekstation. Tijdens mijn werk op de ringcentrale ontwierp ik
allerlei plannen daartoe, maar die verdwenen één voor één in de prullemand. Na mijn
pensionering (of moet je zeggen VUTering?) kreeg ik volop tijd om het oude idee van stal te
halen. Ik wist precies hoe de terugmeldingen in de computer liggen opgeslagen, maar daar
me de kennis ontbreekt om de computer precies datgene te laten doen wat je graag wilt,
het programmeren dus, vroeg ik mijn zoon (Gerrit Speek, hoofd VT van 1994 t/m 2009,
HvdJ) om me te helpen. Hij werkt al meer dan 10 jaar bij het Vogeltrekstation, is dus op
de hoogte van de problematiek en hij kan programmeren. … We vonden de firma Thieme
te Zutphen bereid deze atlas uit te geven.” Ruim 124 duizend terugmeldingen van 181
soorten zijn in het boek verwerkt, en ik pak het nog regelmatig uit de kast.
In 1994 verscheen nog een belangrijk werk van Bé’s hand: het boek Handkenmerken.
Nog altijd het enige volledige Nederlandstalige determinatiewerk voor zangvogels in de
hand, mét de fameuze identificatiesleutel.
Tot voor een paar jaar geleden kwam Bé, in gezelschap van zoon Gerrit, met enige
regelmaat binnenwaaien op het VT. Met name de introductie van GRIEL interesseerde hem
zeer, en hij is bij de eerste schetsen daarvan ook nauw betrokken geweest (hij was toen al ver
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in de tachtig). Computers
waren Bé inmiddels beslist
niet vreemd meer. Ruim
drie jaar lang, van 2011
t/m 2014, chatte ‘opa
Bé’ wekelijks met zijn
kleinzoon
Berend
Jan
Bockting over van alles en
nog wat. Dankzij Bockting,
die in het dagelijks leven
journalist is, werden deze
gesprekjes in De Volkskrant
gepubliceerd. In 2014,
toen 93 jaar oud, waren de
ogen van Bé zó achteruit
gegaan dat hij niet meer
in staat was om met zijn
kleinzoon te chatten.

Figuur 1. Het ringen van wulpen, gevangen met een kannonnet,
jaren zestig. Bé Speek is de tweede van links.

Bé Speek heeft op, volgens
mij vrij bescheiden wijze,
veel betekend voor het
ringwerk in Nederland. Ik wil hem daar hartelijk voor bedanken.
Henk van der Jeugd
h.vanderjeugd@nioo.knaw.nl
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Nieuwe gezichten

I

n deze rubriek hopen we telkens een nieuwe ringer, assistent-ringer of medewerker van
het Vogeltrekstation te presenteren. Vandaag twee nieuwe gezichten: een steenuilringer,
en de nieuwe projectmedewerker van Vogeltrekstation.

B81 – Dick Bouwmeester
Als “nieuw” steenuilenringer wil ik me even aan jullie voorstellen. Mijn naam is Dick
Bouwmeester, 67 jaar en ben woonachtig in Eerbeek. Afgelopen jaar heb ik stage gelopen
bij Winfred Brouwer en Thom van Dijk. Deze luxe, om met twee ringers op pad te kunnen
gaan, heeft alles in een stroomversnelling gezet en dit heeft ervoor gezorgd dat ik nu al
examen heb kunnen doen bij Ronald van Harxen en Pascal Stroeken in Winterswijk.
De steenuilenwerkgroep “De Steenuil Brummen” heeft de afgelopen twee jaar de steenuil
van nieuwe steenmarterproof-broedkasten voorzien. In totaal hangen er ongeveer 150
kasten in de gemeente Brummen waarvan we er ruim 100 in beheer hebben. In het
seizoen 2015 zijn er in totaal 78 steenuil-pullen geringd.
Als voorzitter van de werkgroep (tien leden), coördineer ik de controle- en ringrondes.
We kijken uit naar een nieuw broedseizoen en dan kan ik zelfstandig op pad om mijn
“steentje” bij te dragen.

Projectmedewerker VT – Tess van de Voorde
Sinds oktober werk ik bij het Vogeltrekstation
als project coördinator. Hiervoor werkte ik als
bodemecoloog en de overstap van beestjes in
de bodem naar rondvliegende vogels was even
wennen, maar ik vind het erg leuk en interessant!
Ik was verbaasd te zien hoe enthousiast ringers
zijn over hun hobby en hoeveel tijd iedereen er
aan besteedt. Op het Vogeltrekstation houd ik
me vooral bezig met het zoönosenproject, het
jaar van de kievit, de ringatlas, ring-MUS en met
de algemene dingen zoals examenaanvragen
en aanmeldingen van nieuwe assistenten. Ook
het organiseren van de ringers- en projectendag
waren leuke bezigheden.
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te gaan koken,
tuinieren, fietsen of mountainbiken. Waarbij ik
tegenwoordig natuurlijk ook beter rond kijk of ik een vogel, met ring, zie. Komend seizoen
wil ik graag een paar keer mee gaan kijken tijdens het ringen van verschillende vogels, om
te kijken wat jullie hobby of werk precies inhoudt.
tot snel,
groet Tess van de Voorde
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Recensie: Moult, ageing and
sexing of Finnish owls

Christian
Brinkman

S

uomen pöllöjen sulkasadon, iän ja sukupuolen määritysopas / Moult, ageing and
sexing of Finnish owls, door Heimo Mikkola& Jouni Lamminmäki, 2014. Paperback,
96 pp. 50 kleurenfoto’s. Fins met (uitgebreide) Engelse samenvattingen. Uitgegeven
in een B5 formaat (tussen A4 en A5 in) met een zachte kaft. ISBN 978-951-98263-1-8.
Prijs €20.
Gepubliceerd in Finland, de helft van de tekst in het Fins en het behandelt een vrij klein
gamma aan vogels, niet de mix die zorgt voor een populair boek. Is deze publicatie het
waard om aan te schaffen?
Dit boek behandelt de rui, leeftijd- en geslachtsbepaling van alle 13 soorten Finse
uilen. Ongeveer de helft van de behandelde soorten zullen we in Nederland zelden tot
nooit tegenkomen, de rest betreft Nederlandse broedvogels (al dan niet zeldzaam). De
behandelde soorten zijn: Kerkuil Tyto alba, Dwergooruil Otus scops, Sneeuwuil Bubo
scandiacus, Oehoe Bubo bubo, Sperweruil Surnia ulula, Oeraluil Strix uralensis, Bosuil
Strix aluco, Steenuil Athene noctua, Ransuil Asio otus, Velduil Asio flammeus, Laplanduil
Strix nebulosa, Ruigpootuil Aegolius funereus en Dwerguil Glaucidium passerinum.
Het boek begint uiteraard met enkele inleidende hoofdstukken (afkortingen, algemene
rui e.d.). De lay-out is simpel, eerst een Finse tekst, gevolgd door de vertaling in het
Engels. Direct is duidelijk dat de auteurs de Engelse taal niet volledig machtig zijn, kleine
taalfoutjes en los taalgebruik wijzen hier op. Hoewel het geheel lekker weg leest, geeft het
minder de impressie dat je door een goed onderzocht document aan het bladeren bent.
Of dit afdoet aan de publicatie laat ik even in het midden, persoonlijk vind ik dit niet storen
maar kan mij voorstellen dat anderen dit minder prettig leesbaar vinden. In de inleidende
hoofdstukken zal vooral het deel over het gebruik van UV-licht bij het op leeftijd brengen
van vogels nieuw zijn voor een aantal ringers. Voor hen die deze methode niet kennen wijs
ik hier even op Weidensaul et al. (2011), waar deze methode staat uitgelegd. Ook het
stukje over de ruistudies van Marian Cieślak en de begeleidende foto’s zijn zeer boeiend
en interessant. Een minpunt zijn de drie illustraties bij ‘Terms and abbreviations’, hierover
later meer.
Ook de soortteksten beginnen met de tekst in het Fins, gevolgd door een samenvatting in
het Engels. De samenvattingen zijn ruim en ongeveer 2/3 van de lengte van de Finse tekst.
De Engelse tekst begint met een deel over rui, gevolgd door een beschrijving per leeftijd
en vervolgens een stuk over geslachtsbepaling (indien mogelijk). De Engelse teksten lezen
wat stroef en zijn af en toe doorspekt met stukken die niet per se ter zake doen, ik heb de
relevante delen ge-highlight met een stift om ze sneller en makkelijker te kunnen vinden
in de tekst.
Van acht soorten uilen zijn vleugel- en/of staartfoto’s opgenomen, de uitzonderingen zijn
Kerkuil, Dwergooruil, Sneeuwuil, Oehoe en Steenuil. Ongetwijfeld speelt het beperkte
voorkomen in Finland van vier van deze uilen daarbij een rol. Waarom is afgezien van
het gebruik van foto’s uit het buitenland is mij niet duidelijk. Ook is het vreemd dat er van
sommige leeftijden, waar ongetwijfeld Finse foto’s van zijn, geen foto’s in dit boek zijn
opgenomen, zoals de staart van een 1e kj Sperweruil. Hoewel de gebruikte foto’s fraai
zijn, zijn ze soms wat donker (Ransuil) of zijn door de achtergrond de ruicontrasten lastig te
zien (Sperweruil en Ruigpootuil). Afgezien hiervan vond ik vooral de staartfoto’s van Velduil
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leerzaam. Door de tekst zijn ook tabellen met maten verwerkt, helaas zijn door het gebruik
van Fins en Engels deze slecht leesbaar geworden. Bovendien worden maten gebruikt om
zeer scherpe scheidingen tussen geslachten te vormen (<425mm = man, >426mm =
vrouw), m.i. een doodzonde!
M.u.v. van Oeraluil, Dwerguil en Ruigpootuil zijn bij alle uilen tekeningen opgenomen van
veerpatronen, vleugelkenmerken of ruiformaties. Ik noemde deze tekeningen al eerder, ze
zijn zonder uitzondering slecht tot zeer slecht. Hoewel ze de verschillen tussen bijvoorbeeld
1eKJ en adulte veren vrij goed weergeven, kan ik me niet voorstellen dat deze tekeningen
er niet beter hadden uitgezien met een paar minuten meer aandacht. Dit geldt zowel
voor de tekeningen van veerpatronen als voor de tekeningen van vleugelkenmerken en
ruiformaties. Bij de ruiformatie tekeningen staat uitgelegd hoe je deze tekeningen moet
lezen maar door de afwisseling van Fins en Engels is deze tekst vrijwel onleesbaar geworden.
Makkelijker was geweest een apart hoofdstuk hiervoor aan te maken in de inleiding.
Ondanks een paar korte, boeiende tekstjes en een overzicht van uilenvleugels zal dit niet
een publicatie zijn die ik vaak uit de kast zal trekken, en dat heeft niets te maken met het
gebrek aan vangsten van uilen.

Literatuur
Weidensaul, C.S., Colvin, B.A., Brinker, D.F. & Huy, J.S. (2011). Use of ultraviolet light as an aid
in age classification of owls. The Wilson Journal of Ornithology 123: 373-377.

Christian Brinkman, christian.brinkman@gmail.com
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Terugmeldingen
Krooneend, Netta rufina,
Arnhem 5286423
Al 20 jaar ringen we krooneenden op
de Vinkeveense Plassen. Hoewel de
aantallen niet heel groot zijn (130 pullen
en adulten t/m 2015) heeft het al veel
informatie opgeleverd. Maar het was al
lang geleden dat ik een terugmelding van
buiten de Vinkeveense Plassen kreeg. Op
21 augustus 2012 ringden we een nog
niet vliegvlug jong, een man. Hij woog
440 gram, was nog niet heel groot - zie
foto. Op 23 januari 2016 is hij in Frankrijk
geschoten, langs de Seine ten ZO van
Parijs, bij Perigny-la-Rose.

Figuur 1. Krooneend 58643 toen deze als
niet vliegvlug jong in 2012 geringd werd.

Twee keer eerder kwam er een krooneend terug uit Frankrijk, beide ook geschoten:
december 1996 (Baie de Somme, een man als pul dat jaar geringd), en januari 2004
(Merlimont, iets noordelijk van Baie de Somme, vrouw als pul geringd in 2001) - beide
dichtbij de kust dus, in tegenstelling tot deze vogel die meer in het binnenland geschoten
is.
Op zich kwalijk dat er in Frankrijk nog steeds op krooneenden mag worden geschoten,
maar we weten nu wel dat er nog steeds sprake is van wegtrek naar/door Frankrijk.
Ook momenteel blijven dus niet alle krooneenden in de winter in NL. Op grond van de
aantallen in de midwintertellingen vermoedde ik dat ook, voor Vinkeveen en voor de hele
Nederlandse populatie, maar dit is een mooie bevestiging dat dat nog steeds zo is.
Sjoerd Dirksen

Gierzwaluw, Apus apus, Arnhem P 30295
Veel, de meeste(?), gierzwaluwen worden geringd bij het controleren van nestkasten,
zowel pulli als adulten. Vooral de als broedvogel geringde vogels die plaatstrouw zijn en
terugkeren naar hun broedkolonie leveren terugmeldingen op. Zo kan men het wel en wee
van een broedpopulatie volgen.
Waar al die geringde nestjongen blijven is moeilijk te zeggen want het merendeel vestigt
zich buiten de geboortekolonie. Ik was dan ook blij verrast toen ik een terugmelding
kreeg van een door mij als nestjong geringde gierzwaluw die elders als broedvogel werd
gecontroleerd.
Deze vogel ringde ik in een nest met 2 pulli op 30 juni 2009 bij Chris Mulder in Eindhoven,
die een hele serie nestkasten aan zijn huis en in de buurt had opgehangen. Het was het
grootste jong van de twee, met een vleugel van 66 mm. en een gewicht van 51 gram. Die
avond ringde ik nog 12 andere broedsels. De jongen daarvan hadden allemaal langere
vleugels en waren dus wat ouder.
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Op 29 juni 2015 werd deze vogel, met ringnummer P 30295, gecontroleerd in een
nestkast in Laakdal-Eindhout in België op 48 km van de ringplaats, als broedvogel met 1
jong. Zes jaar na het ringen dus, mogelijk heeft deze vogel al enkele jaren daar in België
gebroed. Nu maar afwachten of hij nog vaker gemeld wordt.
Jan Wouters

Kleine Karekiet, Acrocephalus scirpaceus, Arnhem BC 88060
Deze kleine karekiet werd geringd op 2 augustus 2015 als 1e kj vogel op het ringstation
Overdinkel in Twente. Slechts vijf dagen later, op 7 augustus 2015, werd de vogel
teruggevangen te Oorderen, in het havengebied van Antwerpen, België. De afgelegde
afstand vanaf Overdinkel bedroeg 212 kilometer. Op zich geen bijzondere terugmelding,
maar wel bijzonder is het feit dat de vogel acht dagen na de terugvangst in Oorderen
opnieuw werd teruggevangen, deze keer in Terres d’oiseaux, Braud-et-Saint-Louis,
Gironde, Aquitaine, Frankrijk. Hemelsbreed 957 kilometer van Overdinkel.
De twee terugmeldingen geven een inblik in de najaarstrek van deze kleine karekiet, die
vanuit het binnenland naar de kust moet zijn gevlogen en vervolgens langs de Belgische
en Franse kust rustig is afgezakt naar het zuiden. Waar zou de reis geëindigd zijn?
Met dank aan Leo Hassing

Koolmees, Parus major, Arnhem V 641223 en V 690268
In het najaar van 2012, en in mindere mate ook het najaar van 2013, werd Nederland
overspoeld met grote aantallen koolmezen met een noordoostelijke herkomst. Tijdens
beide najaren werden vele duizenden koolmezen in Nederland geringd, en werden vele
tientallen vogels met ringen uit Polen, Litouwen en Rusland (Kaliningrad) teruggevangen.
De meeste van deze teruggevangen vogels waren in de weken daarvoor op trek geringd
langs de kust van de Oostzee. Maar van hoever kwamen ze? Waar lag hun broedgebied?
En keerden ze daar ooit naar terug? Vragen waar we zelden een antwoord op krijgen. Leo
Hassing licht een tipje van de sluier op en schrijft ons het volgende:
“Hierbij 2 terugmeldingen van dezelfde koolmees die ik geringd heb op 15 oktober 2012
tijdens de grote invasie van koolmezen in dat jaar. Op 15 oktober hebben we toen 283
koolmezen geringd en een aantal gecontroleerd, in totaal hebben we toen 301 koolmezen
gevangen. Mooi aan deze terugmelding is dat de vogel teruggemeld wordt in de broedtijd.
We hebben diverse terugmeldingen van koolmezen uit het oosten maar dit is pas de
tweede waarvan we weten waar zijn broedgebied is. De andere was een als pull geringde
koolmees uit Estland”.
Deze koolmees werd door Leo en zijn collega’s op 15 oktober 2012 te Overdinkel als 1e
kj geringd met ringnummer V 641223. Op 3 juni 2014, de vogels was toen zo’n twee
jaar oud, werd ze (het bleek een vrouwtje te zijn) teruggevangen in Żółwiniec, Markusy,
Warmińsko-Mazurskie, in het noordoosten van Polen. Op 29 mei 2015 werd ze opnieuw
teruggevangen op vrijwel exact dezelfde plaats. Inmiddels was ze drie jaar oud. Keerde
deze koolmees terug naar haar geboortegebied, of was ze oorspronkelijk van nog verder
gekomen? De in Estland als pull geringde vogels bewijst dat ze van verder kunnen komen.
Dat het echter nòg veel bonter kan blijkt uit het spectaculaire verhaal dat Hans Vlottes
optekende:
“2013 staat te boek als een invasiejaar voor Koolmezen. In de periode van 16 oktober
t/m 15 november 2013 werd 14 keer in de Meintjes (een oude kleiafgraving) bij Terwolde
gevangen, met in totaal 1135 nieuw geringde Koolmezen en 23 terugvangsten. Met name
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de periode 19 t/m 30 oktober waren topdagen met dagelijks meer dan 100 geringde
Koolmezen. Op zulke dagen vingen we met vier 9-meter netten met alleen koolmees/
pimpelmees geluid. De eerste Koolmezen werden gevangen een uur na zonsopgang. De
grootste vangsten werden gedaan tussen 10:00 en 12:00 uur, daarna liepen de vangsten
snel terug tot 13:30 uur. Op deze topdagen moest regelmatig het geluid uitgezet worden
omdat we toevoer van de gevangen koolmezen niet meer konden verwerken.
Het voordeel van de grote getallen is dat je kans maakt op leuke terugvangsten (3x Gdansk
ringen) en een terugvangst van ringstation Overdinkel in Twente. Uit de terugmeldingen van
de geringde Koomezen in de Meintjes is België (terugmelding uit de winter 2013/2014) het
meest zuidelijke eindstation van deze invasie geweest.
Verrast werd ik op oudejaarsdag 2015 door een bijzondere terugmelding. Op 16 oktober
2013 werd een 1e kj koolmees vrouwtje in de Meintjes geringd met ringnummer V 690268.
Ruim twee jaar later, op 13 november 2015 werd deze vogel vers dood teruggemeld uit
de plaats Arzamas in Rusland, ver ten oosten van Moskou met een afgelegde afstand van
2476 km! De vogel was door een kat gedood.
Deze terugmelding is om diverse redenen bijzonder:
1. Het is een Koolmees die waarschijnlijk na de invasieperiode is teruggekeerd naar haar
broedgebied met daaraan gekoppeld mogelijk twee broedcycli.
2. Het is een terugmelding uit het binnenland en niet zoals zovele terugmeldingen van
mezen langs de kust van Polen en de Baltische staten.
3. Het is een terugmelding van een particulier die ook de koolmees als soort opgeeft en
vers dood is aangetroffen.
4. Het is de meest oostelijke terugmelding van een in Nederland geringde Koolmees ooit
gedaan.
Kortom een terugmelding
die smaakt naar nieuwe
invasiejaren
van
koolmezen!”
In de database van het
Vogeltrekstation
zitten
maar
liefst
159.459
terugmeldingen van 79.522
individuele koolmezen. Het
overgrote deel van die
gegevens betreft vogels
die in Nederland zijn
geringd en teruggemeld.
Maar van de koolmees,
die niet als uitgesproken
trekvogel te boek staat, zijn
er toch 752 buitenlandse
terugmeldingen
van
vogels die in Nederland
zijn geringd, en nog eens
658 terugmeldingen in
Nederland van koolmezen
met een buitenlandse ring

Figuur 2. Buitenwijk in Arzamas in Rusland. Zo zal de
omgeving waar de koolmees uit de Meintjes door een kat
werd gepakt er uit kunnen zien. Foto gemaakt door Ecom,
gedownload van Google Maps.
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(tabel 1). Van veel ‘echte trekvogels’ hebben we minder meldingen. Verreweg de meeste
uitwisseling is er met landen ten noordoosten van ons, en met België. Met uitzondering van
België zijn meldingen van Nederlandse koolmezen uit Zuid Europa zeer zeldzaam.
Tabel 1. Aantal geringde en tenminste één keer teruggemelde koolmezen per land
in de database van Vogeltrekstation. De meeste vogels zijn in Nederland geringd en
teruggemeld, maar het aantal buitenlandse meldingen is toch opvallend groot.
teruggemeld
in NL
Rusland

geringd
in NL

19111960

19611970

19711980

19811990

19912000

20012010

2011

2012

2013

2014

2015

1

4

1

0

2

1

0

0

0

0

0

0

Kaliningrad

80

10

0

2

25

11

7

26

1

13

3

2

0

Estland

16

6

0

0

7

2

1

6

1

2

2

0

1
0

Letland
Litouwen
Wit Rusland
Polen

1

37

11

0

4

30

5

3

4

0

1

0

1

158

30

1

10

32

17

9

49

6

42

19

0

3

1

1

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

71

77

0

14

19

14

7

32

8

8

35

8

3

Zweden

2

14

0

0

2

4

0

4

1

1

3

1

0

Denemarken

1

15

2

1

2

3

3

1

2

0

1

0

1

97

147

15

25

74

37

12

42

1

4

23

8

3

78770

158797

428

2137

3922

16931

60585

90919

9101

16828

11834

11605

11331

275

304

33

48

102

84

92

109

7

72

18

8

6

2

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

Duitsland
Nederland
België
Luxemburg
Frankrijk

5

21

7

4

1

1

1

2

0

8

2

0

0

Groot-Brittanië

5

11

2

1

3

1

2

3

1

1

2

0

0

Spanje

0

2

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

Portugal

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Marokko

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

Tsjechië

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

Zwitserland

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

Oostenrijk

0

2

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

79522

159455

489

2247

4223

17112

60722

91203

9129

16981

11942

11633

11350

752

658

61

110

301

181

137

284

28

153

108

28
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Totaal
Totaal buiten NL

Vrijwel alle ‘noordoostelijke’ vogels en geringd of teruggemeld rond de Oostzee, langs de
kusten van Denemarken, Zweden, Duitsland, Polen, Litouwen, Letland en Estland, en in
Kaliningrad, De Russische enclave tussen Polen en Litouwen. Meldingen uit het binnenland
zijn zeer schaars, en de bovenstaande uit Polen en Rusland zijn inderdaad relatief uniek.
Met het binnenland van Rusland is pas vijf keer uitwisseling vastgesteld. Een vogel met
een Russische ring die werd geringd ergens in de St. Petersburg Oblast in juni 1975, werd
datzelfde najaar in Nederland teruggemeld. De exacte ringplaats is helaas niet bekend,
maar de afstand moet circa 1670 km bedragen. Twee keer, in december 1949 en april
1976 werd een in Nederland geringde koolmees teruggemeld uit de Tver Oblast, de
provincie ten noordwesten van Moskou, op zo’n 1870 km van de ringplaats. Dan is er
nog een vogel die in oktober 1989 in Nederland werd geringd en ruim een jaar later
werd teruggemeld van een locatie diep in Rusland waarvan de coördinaten nabij een
plaats genaamd Veliki Oestjoeg liggen, in de Vologda Oblast. De afstand tussen ringen meldplaats bedraagt ongeveer 2630 km, en is daarmee nog net iets verder dan de
vogel die door Hans Vlottes werd geringd in de Meintjes in 2013. Aanvankelijk waren er
redenen om aan de juistheid van de meldlocatie te twijfelen. In de database stond namelijk
alleen ‘Wolgograd Oblast’, hetgeen niet overeenkomt met de coördinaten. Na een poosje
snuffelen in de archieven kon het originele formulier van de colelga’s uit Moskou worden
gevonden. En daar werd wel degelijk de plaatsnaam Veliki Oestjoeg genoemd, en de
correcte Oblast vermeld. Daarmee is de melding correct en is dit officieel de verste en
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meest oostelijke terugmelding van een in Nederland geringde koolmees.
Dat maakt de terugmelding van de vogel uit de Meintjes niet minder spectaculair. Het is
tenslotte pas de tweede terugmelding van een koolmees zover oostelijk in Rusland. En als je
bedenkt hoe klein de kans moet zijn dat een geringde koolmees in die onmetelijke wereld
wordt teruggevonden dan kan het bijna niet anders dan dat een aanzienlijk deel van de
koolmezen die tijdens invasiejaren ons land bereiken van zover komt. Dankzij Google
Maps kunnen we ons ook een beeld vormen van de omgeving waar deze koolmees door
een kat is gepakt. Figuur 2 toont een foto die enkele honderden meters van de vindplaats
van de vogel in een buitenwijk van Arzamas is gemaakt.
Uit de gegevens in tabel 1blijkt dat in 2012 en 2013 grote aantallen oostelijke koolmezen
ons land bereikten, met respectievelijk 66 en 59 individuele koolmezen die werden geringd
of teruggemeld in Rusland, Kaliningrad, de Baltische staten en Polen. Eerdere jaren met
relatief grote aantallen geringde koolmezen uit het oosten waren 1971, 1975, 1981 en
2003. Hoewel het aantal geringde vogels in die jaren kleiner was dan in 2012 en 2013
moeten met name de invasies in 1971 en 1975 nog veel groter van omvang zijn geweest,
omdat afgezet tegen het totaal aantal geringde en teruggemelde koolmezen in die jaren
(dat veel en veel kleiner was dan tegenwoordig) het aantal oostelijke vogels ongeveer
tien keer (!) zo hoog was. Een invasie van dergelijke omvang zou tegenwoordig leiden tot
vele honderden geringde oostelijke vogels, en naar alle waarschijnlijkheid tot veel meer
interessante meldingen uit de oostelijke broedgebieden.
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Mededelingen van het
Vogeltrekstation
Certificeringsbijeenkomsten 2016
De data van de certificeringsbijeenkomsten voor zangvogelringers, zoals die al sinds jaar
en dag door de Ringersvereniging en Vogeltrekstation worden georganiseerd, zijn bekend.
Dit jaar is er een nieuwe locatie bij: De Amsterdamse Waterleidingduinen.
30 juli 2016			

Ooijse Graaf

6 augustus 2016		

Zwarte Meer

20 augustus 2016		

Amsterdamse waterleidingduinen

3 september 2016		

Budel

24 septembder 2016		

Schiermonnikoog

Opgeven doet u via de website. Wees er tijdig bij, want vol is vol!

Biometriegegevens in GRIEL
Met de ingebruikname van een nieuwe versie van GRIEL op 23 november 2015 is het
aantal biometrie items dat kan worden ingevoerd sterk uitgebreid. Ook zijn er speciale
velden opgenomen voor netnummer en CES ronde. Gebruikt u deze twee velden tijdens
uw CES vangsten en gebruik niet langer de velden ‘overig1’ en ‘overig2’ voor deze
informatie. De eerder ingevoerde netnummers en CES rondes in deze velden worden door
ons overgezet naar de nieuwe velden.
Op 12 april 2016 is er een aantal aanpassingen aan GRIEL gedaan, waaronder de
toevoeging van het veld ‘barcode’ bij de biometrie items. Dit veld is alleen relevant voor
deelnemers aan het Zoönosenproject, en zij zijn geïnstrueerd over het gebruik ervan. Als
u niet aan dit project meedoet gelieve dit veld niet te gebruiken.
De belangrijjkste nieuwe biometrievelden nog eens op een rijtje:
Handpenscore volledig

Volledige ruiscore, 10 posities, geldige tekens zijn 012345VX

Netnummer			

netnummer, vrije tekst, maximaal 10 posities

Ces periode			

CES 1 t/m CES 12, keuzemenu

Conditie vleugelpunt		

Afgesleten, gebroken, groeiend etc. keuzemenu

Verenkleed code		

winterkleed, zomerkleed, donskleed etc. keuzemenu

Borstspierscore		

0, 1, 2, 3. keuzemenu

Oude dekveren		

Aantal juveniele grote dekveren. 0 t/m 10, keuzemenu

Alula				

status van de 3 alula’s. 3 posities, geldige tekens zijn 01U

Geslachtsbepaling		

Methode van geslachtsbepaling (kleed, broedvlek etc.) keuzemenu

Handicap			Handicapcode, keuzemenu
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Barcode			

unieke barcode monsters Zoönosenproject

Het noteren en invoeren van biometrie- en ruigegevens is belangrijk. Het is een zeer
waardevolle aanvulling op de vangstgegevens die ons meer vertellen over de conditie van
vogels, de gewichtsdynamiek, het mogelijke herkomstgebied of de (onder)soortbepaling,
de timing van rui en andere bijzonderheden. Uiteraard is het niet altijd mogelijk een
uitgebreide lijst met biometrische metingen af te werken, en u maakt zelf de afweging tussen
de hoeveelheid extra tijd die nodig is om bepaalde maten te nemen, en de omstandigheden
op het moment. Gegevens die in elk geval belangrijk zijn, zijn het gewicht van de vogel, in
combinatie met de vleugellengte of een andere maat van de lichaamsgrootte. Bedenk dat
een gewicht zonder groottemaat weinig waarde heeft, als u dus de vogel weegt, bepaalt
u dan tenminste ook de vleugellengte! Helaas zien we in de database nog te vaak dat dit
verzuimd wordt. Daarnaast zijn ook ruiscores van grote waarde.
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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
ook het webformulier invullen op onze website. Hebben wij, om wat voor reden dan ook, uw aanvraags
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.
eMaar 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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