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Voorwoord
Daags voor het schrijven van dit voorwoord was ik een paar dagen in Klaipeida, Litouwen,
waar een meeting was van de Goose Specialist Group. Naast veel lezingen en discussies
was er ook ruimte voor een excursie naar de nabijgelegen Nemunas Delta. Hoewel het ons
vooral ging om de grote aantallen pleisterende ganzen in het deltagebied was er ook een
bezoekje aan Ventes Ragas, het vogelringstation aan de kust, gepland. De vanginstallatie
zelf (de grootse van Europa) en de bijbehorende gebouwen waren indrukwekkend; groot,
mooi en modern. Het ringstation heeft maar liefst acht medewerkers in dienst die samen
100.000 vogels per jaar ringen. Er was een tentoonstellingsruimte bij het ringstation met
wat informatie over vogeltrek. Opvallend was dat er in die tentoonstelling niets te vinden
was over de resultaten van het immense ringwerk op Ventes Ragas. Later die dag werd ik
aangesproken door een medewerker van de plaatselijke Universiteit. Zij, en het bestuur van
het nationaal park waar Ventes Ragas deel van uitmaakt, zaten er mee in hun maag dat er
kennelijk nog nooit een poging was gedaan de verzamelde ring- en terugmeldgegevens te
analyseren en publiceren. Ik vond het onthutsend te zien en te horen dat er kennelijk zoveel
tijd en geld wordt gestoken in het ringwerk op Ventes Ragas, en dat elk jaar 100.000
vogels een ring krijgen, zonder dat de gegevens worden gebruikt. Ik ben eens gaan zoeken
en kwam één wetenschappelijke publicatie uit Polen tegen waarin basale gegevens over
de trek van koolmezen van zes Baltische ringstations, waaronder Ventes Ragas, worden
geanalyseerd. Ik vind dat we als ringers een plicht hebben de gegevens die we verzamelen
te gebruiken waar het maar kan, en ik denk dat we daar in Nederland goed in slagen. Als
dat niet gebeurt dan wordt dat gezien, getuige het beklag van de mensen in Litouwen, en
dat kan op termijn het draagvlak voor het vangen en ringen van vogels verkleinen. Laten
we er met elkaar voor waken dat dat niet gebeurt! Mocht er iemand zijn of haar tanden
willen zetten in de gegevens van Ventes Ragas dan kan dat, ze zijn beschikbaar voor
analyse!
Ook in Nederland wordt er gediscussieerd over het grootschalig vangen en ringen van
vogels, met name over het gebruik van geluid daarbij. Raymond Klaassen gooide in de
vorige OHV een knuppel in het hoenderhok door de wenselijkheid van het gebruik van
geluid tijdens najaarsvangsten in twijfel te trekken. In dit nummer een uitgebreide reactie
op dat stuk van vier ervaren ringers uit België. Raymond is al weer bezig met een reactie
daarop, en deze zal in de volgende OHV in juli worden gepubliceerd.
Verder een aantal leuke bijdragen over de opmerkelijke vangst van een zomertortel, oostwest trek van barmsijzen tussen China en Europa, en het vangen van nachtzwaluwen in
Zweden.
Tenslotte, het zal jullie niet ontgaan zijn, hebben er ingrijpende personele wisselingen op
het VT plaatsgevonden. Tess van de Voorde en Berber Zwaagstra hebben het VT verlaten,
en twee nieuwe medewerkers, Anneke Meijer en Miriam Merkelbach nemen hun werk
over. Dat gaat niet zonder slag of stoot; het kost tijd voor hen om wegwijs te worden in het
woud van ringprojecten, procedures en ringers. Zaken kunnen daardoor even wat langer
duren of tussen wal en schip vallen. Heb a.u.b. begrip voor deze overgangssituatie, maar
trek aan de bel als iets te klang duurt of niet goed gaat.
Veel leesplezier!
Henk van der Jeugd
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Terugmeldingen van Grote
Barmsijzen in Europa en China:
een overzicht

Vincent van der
Spek,
Jesper Madsen

T

oen in Meijendel, Zuid-Holland in november 2005 een Grote Barmsijs met Chinese
ring werd gevangen (van der Spek et al 2007), was dat zeer onverwacht. Maar
hoe bijzonder is dit eigenlijk? Die vraag werd actueel na een vangst van een Grote
Barmsijs met Chinese ring bij Skagen, Denemarken, eind 2017. Dit artikel geeft een
overzicht van alle bekende gevallen van uitwisseling van Grote Barmsijzen tussen China
en Europa.

Methoden
Via literatuur, websites en nationale ringcentrales werden de benodigde gegevens
achterhaald.

Figuur 1. Grote Barmsijs, adult vrouwtje, Meijendel, Wassenaar, 13 november 2005:
deze vogel was een jaar eerder in noordoost China geringd (Vincent van der Spek).

Resultaten
Inclusief het recente Deense geval zijn er liefst zeven gevallen van uitwisseling tussen China
en Europa (tabel 1; figuur 2; 3). Bij drie gevallen betreft het vogels die in Europa zijn
geringd en uit China zijn teruggemeld, de andere vier gevallen zijn van vogels die in China
zijn geringd en die in Europa zijn teruggevangen. Opvallend is dat de terugmeldingen alle
uit het oosten van China komen. Op één na alle vogels zijn teruggemeld uit de provincie
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Heilongjiang, in het noordoosten van het land. Geen van de vogels legde de afstand
binnen één trekseizoen af.

Figuur 2. Kaart met uitwisseling tussen Europa en China van Grote Barmsijzen,
gebaseerd op ringgegevens.
Forklaring

Redpoll

➤

Rercoveries: North Europe - China

Data SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, GEBCO
© 2017 Google
Data SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, GEBCO
© 2017 ZENRIN
© 2017 Google
Image Landsat / Copernicus
© 2017 ZENRIN
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Figuur 3. Detailkaart van terugmeldlocaties van Grote Barmsijzen in het oosten van
China.
Image Landsat / Copernicus
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Tabel 1. Ringterugmeldingen uit China van in Europa geringde Grote Barmsijzen en vice
versa
Ringlocatie
Ringdatum
Locatie tmd
Datum tmd
Tijd
km
Joensuu, Finland¹
3/30/1985 Heilongjiang, 10/25/1986 575
5109
China
Ghlin, België
12/15/1996 Huzhong,
11/23/1998 708
7298
China
Troms, Noorwegen²
9/26/1998 Jilin, China
11/20/2002 1516 6079
6578
Gaofeng, Heilongjiang, 24-10-2001 Jelöya, Moss, 2/10/2003 474
China
Östfold,
Noorwegen
Bayan, Qingfeng
22-03-2002 Malmköping, 12/29/2004 648
6670
Zweden
Gaofeng, Heilongjiang, 14-11-2004 Meijendel,
11/13/2005 364
7444
China³
Zuid-Holland
Tangwanghe, Yichun,
03-11-2016 Skagen,
12/24/2017 416
6948
China
Denemarken
¹ Valkama et al (2014); ² Bakken et al (2006); ³ van der Spek et al (2007)

Discussie
Wat zeggen deze terugmeldingen? Dat al zeven maal uitwisseling is vastgesteld wijst erop
dat het niet om incidentele verdwaalde vogels gaat: het is verre van ondenkbaar dat dit
geen uitzonderlijke bewegingen binnen het totale verspreidingsgebied van het taxon zijn.
Dat beeld wordt versterkt doordat de dichtheid aan ringplekken in China (vrijwel zeker)
lager is dan in Europa, waardoor de kans op ringterugmeldingen ook lager is. Grote
Barmsijzen kunnen binnen één seizoen flinke afstanden afleggen, getuige een juveniele
vogel die geringd werd in Finmark, Noorwegen en 67 dagen later op 3200 km afstand
werd teruggemeld in Novosibirsk, Aziatisch Rusland (Bakken et al 2006). Al leggen ze grote
afstanden af, hun strategie is echter fundamenteel anders dan die van trekvogels. Deze
vogels maken grotendeels en beweging
tussen oost en west. Om de bewegingen
tussen Europa en China beter te begrijpen
is enige kennis van hun ecologie relevant.
Het zijn zwervers, die op zoek gaan naar
geschikte condities en daarbij grote
afstanden kunnen overbruggen. Binnen
het grote verspreidingsgebied van de
soort zijn ze in staat om van zowel van
broed- als overwinterplek te wisselen. Zo
verschilt het aantal broedvogels van jaar
tot jaar in Noorwegen enorm, met een
bandbreedte van 100.000 tot 2 miljoen
paren (Bakken et al 2006). De vogel
in Wassenaar is met een jaar tussen de
Figuur 4. In Gaofeng Nanjiang Forest Park,
vangst en de terugmelding de “snelste”
Heilongjiang, China, waar een Noorse
van de hele serie. Met andere woorden:
en de Nederlandse terugvangsten waren
geen enkele vogel werd binnen hetzelfde
geringd, worden barmsijzen gevangen met
seizoen – of zelfs maar hetzelfde jaar –
speciale vangkooien. Bovenin is nog net
geringd én teruggevangen.
een lokvogel zichtbaar (Jan Visser).
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Grote Barmsijs broedt niet in China, en komt in het oosten alleen (erratisch) voor als
trekvogel en wintergast (Christie 2018). De zomer(s) voorafgaand aan de terugmelding
hebben zij dus elders doorgebracht. De combinatie van hun ecologie en de tijd tussen
vangsten en terugmeldingen wekken sterk de indruk dat de vogels in etappes tussen
Europa en China reizen. Waar ze in de tussenliggende zomer(s) verbleven, is vooralsnog
onbekend, al is een (tussenliggend) Russisch broedgebied een voor de hand liggende
hypothese. Overigens zijn Grote Barmsijzen in staat om nog grotere afstanden af te leggen
dan hier beschreven. Een vogel die geringd werd in de staat Michigan, Verenigde Staten is
ooit teruggemeld uit Ochotsk in Siberië (Rusland), 10200 km van de ringplek (Troy 1983).
Dat is overigens ‘nog maar’ zo’n 1500 km verwijderd van één van de terugmeldplekken
uit Heilongjiang. Bij deze zwervers die zulke grote afstanden afleggen werpt dit de vraag
op of zelfs incidentele uitwisseling tussen Europa en Noord-Amerika plaatsvindt.

Dankwoord
Petteri Lehikoinen, Irina Würtele en Fridtjof Ziesemer leverden bronnen aan. Van de
ringcentrales van België, Denemarken, Nederland, Noorwegen en Zweden werden
ringgegevens verkregen.
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Vincent van der Spek, Vrs Meijendel, v.vanderspek@gmail.com
Jesper Johannes Madsen, Copenhagen Bird Ringing Centre, jjmadsen@snm.ku.dk
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Bij Den Oever geringde
Zomertortel overwinterend in
Naaldwijk

Rinse van der Vliet

I

n de middag van zondag 15 oktober 2017 vingen Jeroen van Assema en Klaas van
den Berg een Zomertortel Streptopelia turtur op hun vangplek ‘Gemaal Leemans’ (Den
Oever, NH). Na aankomst op de vangplek, werden de voorste twee netten opgezet. Bij
het teruglopen naar de auto, zien JvA en KvdB op de voertafel naast het eerste net een
grotere vogel zitten, de eerste gedachte is Turkse tortel, deze zitten vaker op de voertafels.
Maar het kleinere formaat laat ze al snel naar de kijker grijpen, een zomertortel. Even
later hangt de vogel in het net! Gelukkig bleef deze net lang genoeg hangen om deze
bijzondere vangst te doen. De eerste vogel van de dag en de tweede ringvangst voor
deze locatie. De vogel bleek in zijn eerste kalenderjaar te zijn, het geslacht kon (nog)
niet worden bepaald.

Op 22 januari 2018 fotografeerde Sandra van der Eijk in haar achtertuintje in Naaldwijk
(ZH), waar ze regelmatig vogels voert, een voor haar onbekende duif. Ze plaatste een
met haar telefoon gemaakte foto bij haar waarneming op waarneming.nl waarop net te
zien was dat de vogel in kwestie geen Turkse tortel betrof. Vincent van der Spek kwam de
waarneming tegen en vroeg zich af of de vogel misschien een ontsnapte Palmtortel kon
zijn (vooral op basis van het nogal kleine formaat ten opzichte van de Turkse tortels op
dezelfde foto). Daarna werd het gehele geval min of meer vergeten. Tot SvdE op 29 maart
nieuwe foto’s bij haar waarneming plaatste. Nu zocht VvdS contact met de waarneemster
die vol bleef volhouden dat het iets bijzonders was en dat de vogel iedere dag in haar
tuin kwam eten. Aan de hand van deze nieuwe foto’s werd snel duidelijk dat ondanks het
kleine formaat dit alleen maar een zomertortel kon zijn en beter nog, de vogel leek te zijn
geringd! Daarna ging het snel, omdat VvdS zelf niet in de gelegenheid was te gaan kijken
waren de gealarmeerde Rinse van der Vliet en Gerjon Gelling na een vriendelijk aanbod
van SvdE om de vogel vanuit de huiskamer te bekijken, op zondag 1 april ter plaatste in
Naaldwijk. Daar bleek de vogel, die íedere dag, vooral tussen 14:00 uur en 15:00 uur, in
de tuin kwam foerageren gewoon aanwezig.
De determinatie was vrij snel rond,
inderdaad een zomertortel op basis van
het formaat, de oranjebruine veerzomen
en duidelijk afgetekende zwarte centra van
de schouderveren en kleine dekveren, niet
al te brede grijsblauwe vleugelbaan, lange
handpenprojectie en de zwart witte strepen
op de hals werd palmtortel uitgesloten.
Oosterse tortel werd uitgesloten aan de
hand van het grotere meer duifachtige
formaat ten opzichte van Oosterse, de
kortere handpenprojectie, ontbreken van
lichte toppen aan de grote en middelste
dekveren, de uitgebreide kale ruitvormige
huid rond het oog en vier in plaats van vijf
duidelijk zwarte-witte strepen aan de hals.
Op basis van het kleine formaat, het
enigszins vale verenkleed (vooral de

Figuur 1. De zomertortel tijdens de vangst
bij Gemaal Leemans, oktober 2017.
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schouder), het ontbreken van een roze zweem op de borst en keel en weinig uitgesproken
blauwgrijs op de kop werd gedacht aan een mogelijk vrouwtje. Doordat aan de vogel
geen enkele juveniele veer kon worden ontdekt was leeftijdsbepaling niet meer mogelijk.
Meteen bij aankomst zagen GG en RvdV een ring aan de rechtertarsus, gelukkig een
ring van een ringcentrale…, al na enkele minuten werd duidelijk dat er ‘Vogeltrekstation
Arnhem’ op de ring stond. Het aflezen van de gehele code koste wat meer tijd, maar met
een camera en een telescoop werd uiteindelijk vanaf de eerste etage van de woning het
laatste cijfer afgelezen.
Snel werden de gegevens ingevoerd in griel.nl en enkele minuten later werd duidelijk
dat het inderdaad (zoals al enigszins werd vermoed) de op 15 oktober 2017 bij gemaal
Leemans geringde vogel betrof. De vogel had zich 118 km in ZZW richting verplaatst.
Zowel de vangst als de aflezing zijn
bijzonder, niet alleen qua soort, maar vooral
ook qua timing: in de gehele database
van trektellen.nl bevinden zich tussen 15
oktober en 31 december nauwelijks meer
dan 20 (trek)waarnemingen. Overwinteren
van zomertortels in Nederland is
nog zeldzamer, hoewel het aantal
overwinteraars de laatste jaren iets lijkt toe
te nemen: in waarneming.nl bevinden zich
vanaf het jaar 1900 circa 30 verschillende
overwinteraars, daarvan overwinterden
ruim 20 exemplaren ná de eeuwwisseling.
Uit de data in vogeltrekatlas.nl blijkt:
-Dat dit pas de eerste Zomertortel is die
sinds 2012 is geringd.

Figuur 2. De zomertortel op de voerplek in
Naaldwijk, april 2018.

-Het de eerste terugmelding is van deze
(sterk afgenomen) soort in vijf jaar; de afgelopen 20 jaar zijn er slechts zeven terugmeldingen,
op deze na allemaal op of nabij de ringlocatie.
-Dat het de eerste winter-terugmelding in Nederland is.
Dank aan Klaas van den Berg, Sandra van der Eijk, Gerjon Gelling en Vincent van der
Spek.
Rinse van der Vliet, Laan van Meerdervoort 447, 2563 AS, Den Haag, rinsev@hotmail.
com.
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Op bezoek bij een Zweedse
nachtzwaluwringer

I

Jan Wouters

k doe mee aan een RAS-project aan nachtzwaluwen. Tijdens mijn vakantie naar Zweden
bezocht ik een Zweedse nachtzwaluwringer. Hier geef ik een impressie van dat bezoek.

Als je aan een RAS-project meedoet, probeer je natuurlijk te leren van ervaringen van
andere onderzoekers om niet helemaal zelf het wiel uit te hoeven vinden. Zo zijn we al
eens gaan kijken in België waar Ruben Evens onderzoek doet aan de nachtzwaluw. Ook
volg ik met veel interesse het blog op internet van de Zweed Urban Rundström over zijn
ervaringen met het ringen van nachtzwaluwen. (http://nightjarsweden.blogspot.nl/).
Nu hadden mijn vrouw en ik in juni 2017 een vakantie naar Zweden gepland. Het leek
me een mooie gelegenheid om die te combineren met een bezoek aan Urban Rundström.
Per mail had ik contact gelegd en ik was welkom. Eenmaal in Zweden op de camping in
Oskarshamn haalde Urban me op voor een nachtje nachtzwaluwen ringen. Hij kwam rond
22u45 recht van zijn werk (in ploegendienst). Het begon al te schemeren want de zon was
net onder.
We reden naar zijn onderzoeksgebied dat heel groot bleek. Hij woont in Oskarshamn aan
de oostkust, ter hoogte van Öland. Hij bestrijkt een gebied van 25 km ten noorden van
Oskarshamn tot 25 km ten zuiden ervan, van de kust tot zo’n 20 km landinwaarts in totaal
dus ongeveer 1000 km². Daar zitten zeker 600 nachtzwaluw-territoria. Het rotsachtige
landschap staat hoofdzakelijk vol productiebos met bomen in alle leeftijden en ook veel
kapvlaktes, goed voor nachtzwaluwen. Hij draait er een RAS-project nachtzwaluwen en
probeert er zoveel mogelijk te ringen en terug te vangen. Dit jaar had hij er al meer dan
100 gevangen. In samenwerking met Gabriel Norevik die verbonden is aan de universiteit
van Lund heeft Urban ook geolocators aangebracht op een aantal nachtzwaluwen. Hij
had er al enkele teruggevangen dit seizoen maar de data waren nog niet uitgelezen.
Na een half uurtje rijden stopten we op een plaats waar enkele nachtzwaluwen zaten te
zingen. Dus zette hij daar het net op. Om dat in het donker gemakkelijk op te kunnen
zetten, heeft hij een set van twee stokken met het mistnet, opgevouwen in een linnen zak,
er al aan vast. De eerste stok wordt aan een geschikte boom bevestigd met een spin. Een
stok in de grond steken is vaak onmogelijk vanwege de rotsige bodem. Dan wordt het net
uitgerold en de andere stok wordt met twee scheerlijnen vastgezet. De stokken bestaan
uit telescoopstokken voor glazenwassers. De bovenste lus van het net is vastgemaakt aan
de top van de stok. Dan is met het uitschuiven van de stokken het net klaar voor de
vangst. Geluid erbij en afwachten. Na de vangpoging wordt alles weer ingeschoven. De
scheerlijnen losgekoppeld en opgerold in zijn binnenzak. Het net ingevouwen terug in de
zak en met de stokken samengebonden met een riempje. Klaar voor de volgende locatie,
die wel weer 5 à 10 minuten rijden verder lag. Daar weer hetzelfde procedé. In die eerste
nacht deden we vijf vangpogingen, daarbij vingen we een mannetje terug uit 2015. Een
tweede vogel ontsnapte uit het net.
Wat registreert Urban zoal naast de standaard zaken zoals ringnummer, geslacht en leeftijd,
vleugellengte en gewicht? Hij meet bij de mannetjes de grootte van de witte vlekken op de
vleugel en staart en fotografeert die ook. Hij hoopt erachter te komen of de grootte van
de witte vlek een maat is voor de vitaliteit van de vogel. Verder scoort hij de maagvulling,
die je gemakkelijk kunt zien en voelen op de buik. Het was me weleens opgevallen dat
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sommige nachtzwaluwen een erg dikke buik hebben. Dat blijkt dus een volle maag te zijn.
De hoeveelheid voedsel in de maag zegt iets over het voedselaanbod ter plaatse.
Urban appte wat met Gabriel, die in een aangrenzend gebied aan het vangen was. Omdat
we zo weinig vingen reden we rond 2u30 even naar hem toe, want Gabriel had er al 7
gevangen. Het begon ook al weer licht te worden, echt heel donker was het trouwens niet
geweest.
Gabriel stond op een hotspot waar je volgens zijn zeggen wel 10 nachtzwaluwen kon
horen zingen. Er vlogen inderdaad zeker 5 nachtzwaluwen rond. Hij was net zijn achtste
vogel aan het afwerken toen we aankwamen. Daarna gingen we zijn net controleren wat
ook nog een vogel opleverde: dat maakte 9 vogels in een nacht.
Gabriel en Urban proberen alle ringers van nachtzwaluwen binnen Europa met elkaar in
contact te brengen. Ze hebben daarvoor al eens een contactdag belegd en willen dat in
de toekomst nog vaker doen. We namen afscheid van Gabriel en rond half vier leverde
Urban me weer af op de camping.
De volgende nacht hadden we opnieuw
afgesproken. Nu reden we eerst naar
een plek met een roepende ruigpootuil
omdat ik verteld had dat ik die nog nooit
had gehoord. Daar zongen ook diverse
nachtzwaluwen maar volgens Urban had
hij die al geringd. Daarom naar een andere
locatie gereden. Daar kwam een mannetje
een keer vlak over het net gevlogen, maar
toonde daarna geen belangstelling meer.
Op de volgende plek zaten 3 mannetjes te
zingen. Het net ertussen opgezet, maar ze
reageerden geen van alle op het geluid.
Op de derde vangplek zong in eerste
instantie een mannetje. Het net erbij
gezet en het geluid aan: meteen een felle
reactie en het net in. Tijdens het afwerken
van die vogel hoorden we dat er nog een
ander mannetje reageerde. En inderdaad
na het loslaten van de eerste vogel hingen
er zelfs nog twee mannetjes in het net. Het
blijft een raadsel waarom ze soms zo fel
reageren op het geluid en andere keren
nauwelijks.
Tenslotte gingen we nog naar een
atypische vangplek: een open plek aan
het eind van een doodlopende bosweg
in hoog opgaand naaldbos. Toch zongen
daar twee mannetjes. Er zijn daar namelijk
in het bos ook rotsige open plekken. Het
net opgezet op de donkerste plek, want
het begon al weer te dagen. Dat leverde
nog 1 ongeringd mannetje op. Urban
vertelde dat hij op deze plek jaarlijks twee
mannetjes ringt, o.a. ook zijn 500ste vogel.

Figuur 1. Urban Rundström bij het
verwerken van een nachtzwaluw
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Maar hij vangt er nooit geringde terug. Waarschijnlijk is het een marginaal broedbiotoop
waar de broedvogels niet naar terugkeren. Daarna bracht Urban me weer terug naar de
camping waar ik om kwart over drie in mijn slaapzak kon kruipen.
Ik zie enkele duidelijke verschillen met onze ervaringen in Nederland. In Zweden zijn
nachtzwaluwen de hele nacht te vangen. Bij ons gaan ze foerageren nadat ze gezongen
hebben en verdwijnen dan vaak uit het territorium. Ze kunnen op enkele kilometers van
het nest gaan foerageren. Ook de dichtheid aan broedvogels lijkt nogal te verschillen
tussen Nederland en Zweden. Urban gaat na een vangpoging ergens anders proberen.
Wij blijven op een avond in hetzelfde gebied. Toch hebben we ook al iets overgenomen
van de Zweden, namelijk het registreren van de maagvulling.
Kortom, een leerzame ervaring om bij de Zweedse collega’s mee te kijken. Ondanks de
knutjes die alom aanwezig waren.
Jan Wouters
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Superkoolmees
Maarten Hageman

S

inds 1993 help ik als vrijwilliger bij NIOO aan het langlopende koolmeesonderzoek
op Warnsborn en Westerheide bij Arnhem. In 2008 kreeg ik mijn eigen ringvergunning
om een RAS-project voor koolmezen op te zetten in het Wehlse bos. Ondertussen heb
ik enkele duizenden jonge koolmezen en honderden broedvogels kunnen voorzien van
een ring van het vogeltrekstation. Tijdens het broedseizoen probeer ik van ieder broedsel
zowel het mannetje als vrouwtje te vangen. Dit levert natuurlijk ook veel terugmeldingen
op. In 2017 heb ik een koolmees gecontroleerd die in haar 9e kalenderjaar was. Voor
mij een record. Het is zeker niet de oudste koolmees van Nederland, maar zij heeft ook
al drie jaar dezelfde partner en dat maakt het toch weer wat unieker. De rode draad in
dit artikel gaat over deze koolmees, maar ik probeer ook wat algemene resultaten over
mijn RAS-project te vertellen.

Het Wehlse bos
Het Wehlse bos bestaat uit drie aaneengesloten stukken bos. Plakslag is eigendom
van Gelders Landschap, ’t Stille Wald is particulier eigendom en ’t Jagershuis is ook in
particulier eigendom. Mijn nestkastonderzoek beperkt zich tot het landgoed ’t Jagershuis.
Het landgoed wordt beheerd door Rentmeester Witte. Er is een grote groep vrijwilligers
die zich iedere zaterdag inzetten om allerlei bosbouwwerkzaamheden uit te voeren.
Houtkap vormt een belangrijk deel van de inkomsten. Het landgoed bestaat uit een grote
verscheidenheid aan loof- en naaldboomsoorten die in het verleden zijn aangeplant. Het
geheel wordt doorsneden door een prachtige laan van grote beuken die doorloopt tot
aan de vroegere woning van de beheerder. Op het landgoed ligt ook een natuurcamping.

Nestkasten
In het Wehlse bos ben ik begonnen in 2008 met 30 nestkasten. In 2017 is dit aantal
gegroeid tot 150 stuks. Er is een vast kerngebied waar 125 nestkasten hangen. Het bos
wordt omringd door weilanden behalve aan de oostzijde, daarom heb ik hier nog als een
soort ‘’veiligheidcorridor’’ van 25 nestkasten opgehangen. Broedvogels die net op de
grens broedden van het kerngebied kan ik op deze manier toch nog vangen. Er hangen
ongeveer 4.2 nestkasten per hectare bos. Het gemiddelde bezettingspercentage van de
1e broedsels schommelt de laatste jaren zo tussen de 60 en 75 %. Er zijn dus voldoende
nestkasten beschikbaar voor alle broedparen. In het begin van het onderzoek heb ik veel
geëxperimenteerd met allerlei selectieve nestkasten. Om maar een lijstje op te noemen:
holle berkenstammen gevuld met zaagsel voor de matkop en kuifmees. Grote nestkasten
voor spreeuwen. Super-kleine nestkasten voor winterkoning. Nestkasten speciaal voor
grote bonte specht en groene specht, boomkruiperkasten, balkonkasten voor grauwe
vliegenvanger enz. enz. De resultaten waren ronduit teleurstellend. Een paar keer een
roodborst maar dat was het dan ook. Bovendien was er een ander praktisch bezwaar. De
RAS-koolmezen maakten wel gebruik van de speciale nestkasten. In een nestkast voor
een groene specht of boomkruiperkast kon ik geen klep plaatsen en zo bleven de beide
ouders voor mij onbekende. In de loop van de jaren zijn alle kasten in het Wehlse bos
vervangen voor het uniforme nestkastmodel waar het NIOO al meer dan 50 jaar gebruik
van maakt. De drie belangrijkste soorten die ieder jaar in de nestkasten broedden zijn
de koolmees, pimpelmees en boomklever. Onregelmatig zijn de zwarte mees, roodborst
en bonte vliegenvanger. Gemiddeld heb ik tussen de 50 en 70 paar koolmezen in de
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nestkasten en hiermee voldoet het ruimschoots aan het RAS-criteria als het gaat om het
aantal te volgen paar broedvogels.

Methode en werkwijze
Ieder jaar begin ik rond 1 april met het wekelijks controleren van alle nestkasten die
voorzien zijn van een uniek volgnummer. Alle waarnemingen noteer ik in een controleboekje
gerangschikt per nestkastnummer. Aan het eind van het broedseizoen verwerk ik alle
waarnemingen in het programma nestkaart van Sovon. Het grote voordeel hiervan is dat
ik alle gegevens direct digitaal beschikbaar heb en analyses kan uitvoeren. Een ander
groot voordeel is dat ik alle ringgegevens direct kan exporteren vanuit nestkaart in GRIEL
en dit bespaart mij veel tijd en dubbel werk. Primair in mijn onderzoek is het RAS-project
voor Koolmezen, maar verder probeer ik ook aanvullend onderzoek te doen aan de
nestkastbewoners. Ik heb hier een soort prioriteiten lijst van gemaakt en zodra ik tijdens
het broedseizoen in tijdnood dreig te raken laat ik de onderzoeken die een lage prioriteit
hebben achterwege. Het gaat om de volgende aanvullende onderzoeken van belangrijk
naar minder belangrijk:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

RAS project koolmees;
Verzamelen van alle algemene broedbiologische gegevens;
Ringen van alle nestjongen;
Het sexen en meten van alle boomkleverpullen (vleugel, tarsus en gewicht);
Het vangen en ringen van overige broedvogels (pimpelmees en boomklever);
Het meten en wegen van nestjongen koolmees (vleugel en gewicht);
Het meten en wegen van koolmeesbroedvogels (vleugel, tarsus en gewicht).

Nestjongen
In de periode 2008-2017 ringde ik in het totaal 2411 pullen van de koolmees, dit is
inclusief vervolglegsels en 2e broedsels. Van alle geringde pullen ontving ik tot nu toe
geen enkele terugmelding van buiten het onderzoeksgebied en dat is toch wel enigszins
teleurstellend. In tabel 1 heb ik het aantal geringde pullen per jaar weergegeven. Wat
vooral opvalt is de grote variatie van het aantal geringde pullen. Uitgevlogen pullen van
2e broedsels zijn bijna op een hand te tellen. Dat wil niet zeggen dat die er niet waren,
maar veel vervolglegsels/2e broedsels leveren geen uitgevlogen jongen op. Bijzonder is
het afgelopen broedseizoen in 2017. Het was de vroegste start ooit in 10 jaar onderzoek.
Het broedsucces van de 1e broedsels was dramatisch door het aanhoudende koude weer
was er niet genoeg voedsel toen de jongen uit het ei kropen en resulteerde in veel mislukte
broedsels. Mogelijk door de vroege start probeerde veel broedparen het voor een 2e keer.
In tegenstelling tot eerdere broedjaren leverde dit een recordaantal uitgevlogen jongen op
t.o.v. eerdere broedseizoenen.
Tabel 1. Aantal geringde pullen Koolmees 2008-2017 op landgoed ‘t Jagershuis
pullen 1e

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Totaal

110

275

100

278

256

163

240

297

167

330

2216

0

0

7

4

6

5

10

6

24

133

195

110

275

107

282

262

168

250

303

191

463

2411

broedsel
pullen 2e
broedsel
Totaal

Controle van als nestjong geringde pullen terug als broedvogel
Zoals als eerder vermeld leverde geen enkel geringd nestjongen een terugmelding op van
buiten het onderzoeksgebied. Ik vang uiteraard wel broedvogels terug die ik als nestjongen
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geringd heb. In grafiek 1 heb ik dit uitgesplitst naar geslacht en naar een totaal percentage.
Ik heb even voor het gemak de geringde pullen van 2017 buiten beschouwing gelaten,
want deze kan ik pas voor het eerst controleren in 2018. In het totaal gaat het dan om 1948
geringde nestjongen waarvan ik tot nu 55 verschillende mannetjes en 40 verschillende
vrouwtjes heb mogen verwelkomen als broedvogel. Oftewel gemiddeld 4,88% van de
geringde nestjongen weet een zich in een van de komende broedseizoen tenminste een
keer te vestigen als broedvogel. Opvallend in grafiek 1 is dat ik in het algemeen meer
mannen terugvang dan vrouwen. Dit wijst op geslachtsafhankelijke dispersie. Vrouwen
trekken naar alle waarschijnlijkheid wat verder weg (dus buiten mijn onderzoeksgebied).
Uit alle jaren vang ik meer of een gelijk aantal mannen terug dan vrouwen behalve uit
broedseizoen 2015. Wat verder opvalt is het enorme verschil per jaar. Van de nestjongen
geringd in 2012 vang ik in de komende broedseizoen nog niet 2,0% terug als broedvogel.
Van de nestjongen geringd in 2016 vestigt zich bijna 8% als broedvogel. Dit percentage
zal de komende jaren nog wat verder kunnen oplopen.

In figuur 2 heb ik de koolmezen geringd
als pull en teruggevangen als broedvogel
gerangschikt naar het jaar dat deze als 1e
keer aan het broedseizoen deelnamen.
Van zowel de mannen als vrouwen weet
meer dan 92 % zich binnen 2 jaar te
vestigen als broedvogel in mijn kerngebied.
Het merendeel eigenlijk al in het eerste
levensjaar. Eerste terugvangsten na twee
broedseizoenen zijn spaarzaam. Toch wist
ik van beide geslachten een koolmees
terug te vangen die voor het eerste als
broedvogel opdook in het vierde jaar na
het ringen als nestjong.

pullen Koolmees teruggemeld als broedvogel
9.00

Procentueel teruggemeld

Jaar van vestiging van
nestjongen als broedvogel.

8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Koolmeesman

1.82

2.18

1.71

2.84

1.15

5.36

3.20

2.31

5.24

koolmeesvrouw

1.82

1.09

1.71

2.84

0.76

1.79

2.00

3.30

2.62

Totaal

3.64

3.27

3.42

5.68

1.91

7.14

5.20

5.61

7.85

Figuur 1. Teruggemelde pullen Koolmees in
het kerngebied

Jaar van vestiging geringde pullen als
broedvogel op het Jagershuis

Uiteindelijk, waar de oorsprong ligt van
dit artikel is een koolmees die ik in 2017
controleerde in haar 9e kalenderjaar.
Om ringmisbruik (mevrouw kan in
broedseizoen 2018 nog in leven zijn)
te voorkomen en omdat een naam nu
eenmaal vriendelijker klinkt dan een
ringnummer of een streepjescode heet
mijn super koolmees vanaf nu Meike.

Aantal

Lifehistory van Koolmees Meike
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35
30
25
20
15
10
5
0

1 jaar

2 jaar

3 jaar

4 jaar

man

38

13
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1

vrouw

31

7

1

1

Figuur 2. Jaar van vestiging als broedvogel
Gemiddeld vestigt ‘’slechts ’’ 4,88 % van na het ringen
mijn nestjongen zich als broedvogel in
mijn onderzoeksgebied. Uitgerekend Meike behoorde tot deze categorie.
Meike wordt geboren in 2009 in nestkast 32. Totaal leggen haar ouders 10 eieren waarvan
er 9 jongen succesvol uitvliegen. Haar vader was dat jaar 2e kalenderjaar, dus bezig aan
zijn eerste broedseizoen. Haar moeder was meer ervaren en minimaal bezig aan haar
tweede broedseizoen. In 2010 ving ik wederom de vader van Meike terug in nestkast 32
en wist hij 11 jonge koolmezen succesvol groot te brengen. Meike’s moeder weet ik niet
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meer te traceren. Het zou kunnen dat ze nog steeds bij het broedsel van 2010 hoorde
maar het is niet gelukt om de vrouw bij deze nestkast niet kleppen. Ik heb haar nooit verder
meer gecontroleerd. Hoewel ze uitvloog samen met 8 andere broers en of zussen was zij
de enige die zich wist te vestigen als broedvogel in de jaren van mijn onderzoek. 2010
was een erg bijzonder broedseizoen. Het kerngebied werd geteisterd door een boom- of
steenmarter die systematisch alle nestkasten af ging om de jongen of de koolmeesvrouw op
het nest te bemachtigen. Van de 37 broedsels werden er 23 gepredeerd door een boomof steenmarter. Het werd het slechte broedseizoen ooit. Erg mineur om er al zelfs mee te
stoppen, begint seizoen 2011. Verrassend genoeg geen spoor van boom- of steenmarter.
Meike vestigt zich voor het eerst als broedvogel in mijn kerngebied. Misschien heeft zich
het desastreuze broedseizoen van 2010 zich juist voor haar in de kaart gespeeld. Veel
sterfte van volwassen vrouwen betekent misschien dat er voor haar ruimte gekomen is
om ook een territorium te veroveren. In 2011 broedt zij in nestkast 39 en is ze gepaard
met AT33879, een man in zijn 2e kalenderjaar. De afstand tussen haar geboortenestkast
en nestkast 39 is ongeveer 450 m. Samen weten ze 9 eieren te leggen en er vliegen ook
9 jongen uit. Schijnbaar was het geen goed huwelijk. Vogels zijn soms net als mensen.
AT33879 was in 2012 gepaard met een ander vrouwtje en was t/m broedseizoen 2015
ieder jaar succesvol met minimaal 3 uitgevlogen jongen. Meike koos in 2012 wederom
voor een 2e kalenderjaar man met ringnummer V644033. Samen leggen ze 9 eieren en
vliegen er 6 jongen succesvol uit. In 2013 weet ik Meike niet te traceren in mijn kerngebied
en ook man V644033 is en blijft spoorloos. In 2014 is ze gelukkig weer terug met een
nieuwe man met ringnummer BB95098, wederom is haar keus gevallen op een jonge
onervaren man in zijn 2e kalenderjaar. Weer leggen ze 9 eieren en vliegen er 8 jongen
succesvol uit. Haar partner van 2014 verdwijnt van de radar in de daarop volgende jaren
en is dus waarschijnlijk overleden. In 2015 heeft Meike haar vierde man aan de haak
geslagen. Ditmaal geen 2e kalenderjaar maar een man die in het kerngebied geboren
is en ik in 2013 als pull geringd hebt in nestkast 37. Samen vloog hij succesvol uit met
8 broers en of zussen. Zijn vader was in 2013 bezig met zijn eerste broedseizoen en de
moeder wist ik helaas niet te vangen. Ik noem de partner van Meike vanaf nu Mart, omdat
hij nu nog in leven kan zijn. In 2015 broedden Meike en Mart wederom succesvol in dit
geval in nestkast 92. Er worden weer 9 eieren gelegd en er vliegen 8 jongen uit. In 2016
klikt het blijkbaar tussen Meike en Mart en vormen ze weer een succesvol broedpaar.
Er worden 10 eieren gelegd en er vliegen 7 jongen uit. In 2017 vormen ze nog steeds
een echtpaar. Meike weet maar liefst 11 eieren te leggen. Helaas valt het broedsucces
ietwat tegen met 5 uitvlogen jongen. Maar in haar 9e kalenderjaar begint ze in 2017
zelfs aan een echt 2e broedsel en produceert ze een legsel met 6 eieren. Helaas verlaat
ze haar legsel in de loop van het broedstadium. Samenvattend wist Meike in haar leven
tot nu toe tenminste 63 eieren te leggen en vlogen er 43 jongen succesvol uit. In haar
9e kalenderjaar begon ze zelfs nog aan een 2e broedsel. Interessant is natuurlijk om te
weten of haar nakomelingen ook zo succesvol zijn. Van haar 43 nakomelingen vang ik in
de loop der jaren slechts één jong levend terug die zich in het kerngebied heeft weten te
vestigen. Het is een mannetje die ik als pull in 2014 heb geringd en die ik ‘’pas ‘’ in 2017
voor het eerst terugvang op ongeveer 100 m van de nestkast waar hij is geboren.
In totaal heeft Meike tenminste met vier verschillende mannen het bed gedeeld. De meeste
waren bezig met hun eerste broedseizoen. De laatste drie jaar heeft ze een vaste, ervaren
partner.
In tabel 2 zijn ook de nestkastnummers waar ze is in gaan broedden weergeven. Hoewel
de verschillende nummers doen vermoeden dat deze ver uit elkaar liggen is dit niet het
geval. Gemiddeld liggen de territoria maximaal 100m uit elkaar. Het broedbiotoop bestaat
vooral uit gemengde opstanden van eik en fijnspar.
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Helaas is het niet mogelijk om met zekerheid te zeggen of er in Nederland koolmezen
zijn die werden geringd als nestjong en ouder werden dan Meike. Bij een zeer algemene
soort als de koolmees, waarvan er bijna een miljoen zijn geringd in Nederland, vervuilen
invoer- en afleesfouten de gegevens navenant. Vrijwel alle vogels die tien jaar of ouder
zouden zijn geworden berusten op dergelijke fouten. Alertheid op dergelijke fouten in de
eigen gegevens is daarom van groot belang!
Tabel 2. Lifehistorie van Koolmees Meike
nk Jaar legselgrootte 1e eileg a a n t a l
jongen
39 2011 9
15-Apr 9
40 2012 9
9-Apr
8
92 2014 9
12-Apr 9
92 2015 9
15-Apr 8
103 2016 10
16-Apr 9
84 2017 11
4-Apr
9
84 2017 6
20-May 0

uitgevlogen partner

ringdatum

leeftijd

9
6
8
8
7
5
0

5/12/2011
5/11/2012
5/8/2014
6/2/2013
6/2/2013
6/2/2013
6/2/2013

2kj
2kj
2kj
pull
pull
pull
pull

at33879
v644033
bb95098
Mart
Mart
Mart
Mart

Start 1e eileg periode 2010-2017
In grafiek 3 heb ik de start van de 1e eileg van Koolmees Meike vergeleken met de
gemiddelde 1e eileg op het landgoed ’t Jagershuis en de gemiddelde start van de eileg
van de Nederlandse Koolmees. Als bron hiervoor heb ik genomen de gegevens die
ieder jaar keurig worden verzameld en
Start 1e eileg Koolmees
gepubliceerd door de werkgroep nestkast.
Ik was benieuwd of mijn super koolmees
altijd eerder zou starten met de eileg dan
de gemiddelde koolmees. Ik heb in het
totaal 6 seizoenen van haar de eerste
eileg datum kunnen bepalen. Meike startte
3 x eerder dan gemiddelde koolmees op
het landgoed, 1 keer gelijk en 2x won
de gemiddelde koolmees de competitie.
Opvallend is te zien dat de gemiddelde
koolmees in Nederland in alle jaren later
start met de eileg.
5/5

30/4

Datum

25/4
20/4
15/4
10/4
5/4

31/3

2010

1e eileg koolmees Meike

Ik heb ook de gemiddelde legselgrootte
in de periode 2010-2017 in figuur
4 neergezet. Ik heb wederom de
legselgrootte van koolmees Meike, de
gemiddelde legselgrootte op ‘t Jagershuis
en de gemiddelde legselgrootte van
de koolmees in Nederland per jaar
genoteerd. Hoe ouder Meike werd hoe
groter haar legsels werden. In dat opzicht
wint ze de competitie van de andere twee
categorieën. Op het landgoed liggen
de gemiddelde legselgroottes ieder jaar
hoger dan in de rest van Nederland
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Figuur 3. Koolmees 1e eileg 2008-2017
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11.00
10.50
10.00

Legselgrootte

Gemiddelde legselgrootte

2011

9.50
9.00
8.50
8.00
7.50
7.00

2010

Legselgrootte koolmees Meike

2011

2012

9.00

9.00

2013

2014

2015

2016

2017

9.00

9.00

10.00

11.00

gemiddelde legselgrootte 't Jagershuis

9.29

9.60

8.51

7.68

9.25

7.77

7.87

9.19

gemiddelde legselgrootte Nederland

8.57

9.09

7.71

7.56

8.20

7.50

7.17

7.91

Figuur 4. Gemiddelde legselgrootte
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Over “juiste en foute” vogels

Marc Herremans,
Diederik D’Hert,
Norbert Roothaert,
Joost Mertens,
Gunter De Smet

K

laassen (2018) maakt een heldere analyse van de meervoudige doelen van
ringwerk. Voor sommige doelen zijn vooral veel vogels nodig, gewoon omdat de
kans op een terugmelding heel klein is. Voor andere volstaat een beperkter aantal
vogels, mits een strikt protocol gevolgd wordt. Het is ook positief dat Raymond de discussie
aanwakkert en ons doet nadenken over de toekomst en maatschappelijke relevantie van
acceptabel ringwerk. Klaassen focust zich op de wetenschappelijke doelen, maar vergeet
een doel dat veel van de vrijwillige ringers net heel belangrijk en motiverend vinden: de
betere kennis moet zo direct mogelijk ook leiden tot een betere bescherming. Hier is vaak
nog ruimte voor verbetering in de doorstroom en gebruik van de informatie. Het behoud
van soorten zou expliciet in de doelenlijst mogen staat. Klaassen stelt ook dat ringen niet
echt geschikt is voor het in kaart brengen van trekwegen en overwinteringsgebieden. Dat
is toch een wat brutale bewering als je bedenkt dat alles wat we tot recent wisten over
trekwegen opgehelderd werd door ringwerk.

Raymond argumenteert in de eerste plaats voor meer gestandaardiseerd ringen omdat dit
beter vergelijkbare en meer bruikbare gegevens oplevert voor de meeste van de doelen.
Terecht: daar valt niets op af te dingen. Het is zondermeer een piste die binnen het ringwerk
verder gestimuleerd en uitgebouwd dient te worden.
Uiteraard heeft het onderzoek met zenders en loggers enorme mogelijkheden die ringwerk
(of toch het onderdeel over migratie) voor een deel zullen gaan vervangen. Maar veel van
het technische speelgoed is nu nog te zwaar om zonder neveneffecten op kleinere vogels
gebruikt te worden. Het is vooral ook nog te duur voor toepassing op grote schaal. Veel
van het zenderonderzoek wordt trouwens niet door de ringcentrales gecoördineerd en er
zijn soms problemen met de publieke beschikbaarheid van al de bekomen informatie.
Het gaat dus voorlopig nog om onderzoek naar de prestaties van een beperkt aantal
individuen. Dat geeft weliswaar vaak fantastische inzichten. Maar er is niet meteen ook
geweten of dit nu de meest representatieve prestaties zijn voor de populatie. Hier ligt nog
een spanningsveld tussen individuen en populaties. We kunnen bv. ook niet wachten om
zendertjes aan grote barmsijzen te hangen om te kijken via welke omzwervingen die in
China geraken. Alleen: als je maar 10 zendertjes heb, welke is dan de juiste barmsijs die
ons tot in China gaat brengen? Anders gesteld: hoeveel moeten er gezenderd worden
vooraleer de route naar China, die door traditioneel ringwerk van heel veel vogels wel op
de kaart is gezet, ook verder opgehelderd wordt via zenders?
Bij het voorbeeld over de vele rietzangers die in België hervangen worden en de kleine
aantallen in Afrika, is de vaststelling van het frappante verschil inderdaad heel terecht. De
vraag of er in Afrika niet veel te weinig gevangen worden is echter veel relevanter dan de
gedachte dat er in België een bias optreedt omdat er teveel op rietvogels zou gevangen
worden. Waar wordt de wetenschap beter van ? Van meer hervangsten van Rietzangers in
Afrika (desnoods met geluid), of van minder in België ? Een (relatieve) overvloed aan data
geeft meer mogelijkheden voor goed wetenschappelijk onderzoek, dan het ontbreken van
data.
“RK: Daarbij moet wel worden gerealiseerd dat door het gebruik van geluid de gevangen
vogels naar alle waarschijnlijkheid geen goede dwarsdoorsnede vormen van de populatie
maar dat er biases naar geslacht, leeftijd en conditie bestaan.”
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Raymond voert hier aan dat gebruik van geluid minder goede gegevens zou opleveren.
Eigenlijk voegt hij daarmee onderhuids een doel toe, nl. dat ringwerk blijkbaar te allen
tijde een representatief staal moet nemen van de aanwezige populaties. Wordt dan
bedoeld inclusief van verhoudingen in aantallen tussen alle aanwezige soorten, leeftijden,
geslacht, conditie, persoonlijkheid, sociale status, broed- en trekstatus, ...? Als dat echt
een belangrijke voorwaarde is, dan moeten we het hele ringwerk volledig herdenken!
Het gaat hier mis omdat de achterliggende veronderstellingen niet onderbouwd zijn en
niet kloppen. De onderliggende gedachte, overigens wijdverspreid in wetenschappelijke
kringen, is dat er “juiste en foute vogels” te vangen zijn en dat de kunst is om altijd de
“juiste” te vangen. Men gaat er dan (foutief) van uit dat gebruik van geluid vooral meer
foute vogels zou opleveren en zonder geluid zou je vooral juiste vogels vangen. Elke
manier van vangen is gebiased en werken zonder geluid is daar niet vrij van. Bovendien
is het, afhankelijk van het doel, soms zelfs helemaal niet erg dat er een bias is (vooral als
je dit weet).
Tabel 2 van Klaassen somt voor een paar studies verschillen op tussen vangsten bekomen
met en zonder geluid. Typisch worden die verschillen dan bestempeld als “effect van
het geluid”, waarbij men ervan uit gaat dat vangsten zonder geluid de controle zijn
die de werkelijke situatie perfect weergeven. Vangsten mét gebruik van geluid zijn dan
“afwijkend”. Maar dat is een fundamenteel foute redenering. Er zijn nl. voldoende redenen
om aan te nemen dat ook vangsten zonder geluid evengoed gebiased zijn en amper te
standaardiseren zijn. Reeds vette nachttrekkers kunnen bv. de dag uitzitten en de volgende
nacht toch weer verder gaan. Ze hoeven gedurende de dag minder te foerageren en
dus worden ook zonder geluid scheve samples gevangen met relatief meer vogels in
mindere conditie, die harder naar voedsel zoeken en zo makkelijker netten tegenkomen.
Er zijn ook genoeg soorten bekend waar de beide sexen op basis van gedrag andere
risico’s hebben om in mistnetten te belanden. Afhankelijk van het type en de kwaliteit van
de gebruikte netten en de condities van zon en wind op de netten zijn vooral de meer
ervaren adulte vogels soms heel moeilijk en soms iets gemakkelijker te vangen. Uiteraard
zijn zwarte mezen gevangen met geluid vetter dan die zonder. Zonder geluid zouden die
vettere vogels sneller doorgetrokken zijn, met minder kans om in de netten te belanden.
Door ze met geluid bij de netten te halen heb je ze wel. Maar die vettere vogels waren
wel degelijk aanwezig op de ringplaats (enfin, ze passeerden daar toch), dus waarom zou
vooral de sukkels en achterblijvers vangen een betere steekproef vormen i.p.v. ook meer
actief trekkende vogels proberen te bemachtigen? Het verschil in hervangstpercentages
ging over lokale controlevangsten en had te maken met een leereffect dat groter is bij
gebruik van geluid. Wellicht valt er vooral meer te leren uit het vergelijken van variatie:
Verschillen die vastgesteld worden tussen vogels gevangen mét en zonder geluid kunnen
ons zoveel meer leren over wat er werkelijk gebeurt, dan alleen op zoek te gaan naar wat
“de foute data” zouden zijn (zoals dat tot hiertoe gebruikelijk is).
Vogeltrek bestuderen is voor buitenstaanders trouwens een heel bizar proces. Vogels maken
fantastische prestaties door op verbazend korte tijd verbluffend ver te vliegen. Maar daar
houden we ons amper mee bezig. We focussen vooral op diegene die (even) niet meer
mee konden en (minstens tijdelijk) gestopt zijn, want die vormen de ideale sample omdat
ze wel gevangen kunnen worden. Het is zoals naar de koers kijken van achter een hele
grote ondoorzichtige omheining en gokken wat er gebeurt aan de hand van diegene die
opgeven of even de bevoorrading bezoeken. Zo veel mogelijk informatie verzamelen over
alle vogels, inclusief diegene die zo snel mogelijk verder willen en die met geluid wel beter
te vangen zijn, lijkt ons net minder gebiased. Bij ringstations op eilanden of langs de kust is
deze paradox het grootst: hoe vaker er zotte concentraties voorkomen van drop-outs die in
de penarie geraakt zijn en daar liever niet hadden willen zijn, hoe hoger men de waarde en
potentie van het station inschat. Terwijl dit in feite steeds schevere situaties zijn t.o.v. hoe de
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trek normaal verloopt (of zou moeten kunnen verlopen). Op de beste bottleneck stations
wordt het grootste deel van de vogels gevangen bij uitzonderlijke weersomstandigheden
die voor soms catastrofale “falls” zorgen. Hoe representatief voor de trek zijn die? In een
studie van Zehnder & Karlsson (2001) in Falsterbo bleek dat 20% van het najaarstotaal
in 1998 van de gevangen vogels afkomstig was van slechts 4 supervangdagen, met heel
abnormale omstandigheden waarbij ook het nachtelijke doortrekpatroon sterk afwijkend
was. Op een Alpenpas, waar men vooral actief trekkende vogels vangt, was er maar een
matig verband tussen de omvang van de trek volgens de radar en op basis van wat in de
netten belandde (Komenda-Zehnder et al. 2010).
Raymond wijst op de risico’s van teveel vogels bij gebruik van geluid. Gelijk heeft hij. Maar
ook bij ringwerk zonder geluid bestaat het risico op relatief (te) veel vogels; of in elk geval
toch op meer dan de minder geoefende ringer kan verwerken. Want het mag ook gezegd
worden dat door gebruik van geluid en de aantallen die daar mee gepaard gaan het aantal
ringers dat bijzonder ervaren en zeer bedreven is om feilloos veel vogels uit netten te halen
en binnen de kortste keren te verwerken sterk is toegenomen. En dat is alleen maar in het
voordeel van de vogels. We volgen het argument van Klaassen dus niet dat veel vogels
ook automatisch betekent meer slachtoffers. Als daar wel aanwijzingen voor zijn, dan is
er nog werk aan de opleiding en certificering. In tegendeel: niks zo erg voor een vogel
als een onervaren ringer die eigenlijk aan het klussen is en als bijzaak ook nog wat netten
staan heeft waar zo weinig in vliegt dat hij maar met (te?) grote tussenpauzes netrondes
loopt en die dan bv. een groep natte mezen aantreft die al te lang in de netten hangen.
We trekken het wat op flessen, want dit gebeurt natuurlijk nooit (?). Het risico op grotere
accidenten wordt inderdaad groter als de kans op grote vangsten toeneemt, maar de
meeste ringers zijn zich terdege bewust van deze grotere risico’s en verantwoordelijkheden
bij gebruik van geluid en ze nemen de nodige voorzorgen: nauwkeurig het weer opvolgen
(inclusief online op de buienradar), zorgen voor voldoende back-up en hulp, voldoende
capaciteit van geschikt materiaal en geen netten openen bij risico op ongunstig weer. Als
het nodig zou blijken, kan op deze aspecten nog gewerkt worden bij certificering.
“RM: Hiermee gaat kwaliteit ten kostte van kwantiteit, waarbij de toegevoegde waarde
van een vogel waarvan geen biometrie verzameld is nihil is.” Deze focus op biometrie
is ook interessant. Eerlijk: als we het hebben over standaardisatie en bruikbaarheid van
gegevens, dan is biometrie een teer punt. Ook al volgen ringers een voorgeschreven
meetmethode, toch bekomen ze een resultaat met een individuele stempel. Er worden ook
al heel lang massa’s biometriegegevens verzameld. Op een paar schuchtere pogingen
na om die op grote schaal te analyseren (Schaub & Jenni 2000, Creswell 2009), gebeurt
daar eigenlijk maar weinig mee, zowel nationaal als internationaal. Het is in elk geval niet
parallel met de berg data uitgegroeid tot een aparte onderzoeksdiscipline. Misschien een
teken dat de bruikbaarheid daarvan toch maar beperkt is? En laat nu net het nemen van
alle afmetingen de behandelingstijd en de stress voor de vogels in de hand beduidend
vergroten. Misschien is er wel winst te halen door te overwegen het nemen van maten los
te laten als standaard, en enkel te behouden voor beperktere subsamples waar het met
een duidelijk doel gebeurt? m.a.w. waar ook echt iemand zit te wachten op de gegevens.
Anderzijds straalt het schrijven van Klaassen het geloof uit in de kracht van standaardisatie
en “constant houden”. Natuurlijk is het gemakkelijk redeneren voor de onderzoeker
wanneer hij kan uitgaan van de veronderstelling dat de omstandigheden constant waren en
het staal unbiased en representatief is. Maar is het geloof in het feit dat dit zo is voldoende
om dit ook echt zo te laten zijn? In de natuur is er bijna niets constant. Laat staan constant
te houden in de tijd. Denk maar aan de windgevoeligheid van vangst bij mistnetten. Zijn
die mistnetten altijd van dezelfde kwaliteit en even nieuw? Wat is het effect van verkleuring
en een gaatje meer of minder? En er is heus niet elk jaar evenveel wind of zon op het
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(piek)moment van doortrek van alle soorten. Ringers weten ook uit ervaring welke enorme
invloed kleine veranderingen of ingrepen in de vegetatie op een terrein kunnen hebben
op de vlieglijnen en vangkansen in bepaalde netten die op vaste plaatsen staan. Bomen
en struiken worden nu eenmaal elk jaar ouder en groter, waterstand verandert, vegetatie
wijzigt. Je kan dat wel beheren, maar de belangrijkste vraag hier is “hoe constant is
constant echt”?
Constant effort (CES) is gebruikelijk in Europa, maar wellicht is “measured effort”
dynamischer en universeler toepasbaar. Voldoende vogels blijft ook hier belangrijk: bij
zeer kleine aantallen vogels in de netten loopt men het risico dat de pure toevalligheid
van een vogel meer of minder links of rechts de resultaten gaat domineren (bv. 25-50%
meer of minder van een soort, geslacht of leeftijd bij 1-3 vogels verschil), zonder dat dit
veel verband hoeft te hebben met de variaties op het terrein; m.a.w. de ruis neemt het
dan over van het signaal. Dan lopen we het risico om te belanden bij WES (wasted effort
sites). En dat is nu precies een van de redenen waarom ringers geluid gebruiken, nl. om
de efficiëntie van hun activiteit te verhogen. De inspanning, tijdsbesteding en kosten van
het materiaal zijn dermate dat ze daar graag het nodige rendement mee halen. Interessant
ook dat Raymond zich beperkt tot mistnetten en de regels voor slagnetten toch anders ziet.
Je zou net zo goed kunnen stellen dat het een betere standaardisatie is om bij een slagnet
te gaan zitten en gewoon te wachten tot er een vogel in wil landen. Maar ringers zijn niet
zo geduldig als vissers!
Beter documenteren hoe en met welke inspanning (aantal netten/vangtuigen, duur,
lokmiddelen, …) de vogels gevangen worden is zeker een goed idee. Indien we in de
ringdatabank bv. zouden kunnen op zoek gaan naar de ringplaatsen en dagen waar in
het najaar met geluid op koolmezen werd gevangen, gaan we daarmee vast een meer
realistisch beeld kunnen maken van de jaarlijkse variatie in trekintensiteit van de soort
dan met informatie van ringplaatsen waar zonder geluid gewerkt wordt. En dan laten
Koolmezen zich nog heel gemakkelijk overal vangen. Hoe moeilijker een soort te vangen
is, hoe groter de meerwaarde zou zijn van een duidelijk gelabelde subset data “op geluid”.
“RK: De essentie van gestandaardiseerd werken is dat je eigenlijk altijd zoveel mogelijk
hetzelfde doet.“ Steeds zo veel mogelijk vogels vangen op de meest efficiënte manier,
zoals dat op een aantal ringplekken gebeurt (al dan niet met geluid), is eigenlijk ook een
eenvoudige vorm van standaardisatie. Eentje waarvan de gegevens geschikt zijn voor
minstens 3 en allicht alle 4 de door Klaassen aangehaalde doelen.
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Opmerking: Deze tekst is geschreven door een aantal zeer vervaren Vlaamse ringers. Wat we brengen is niet noodzakelijk
ook het standpunt van de Belgische ringcentrale, maar die is wel op de hoogte van dit schrijven.

Marc Herremans, Diensthoofd Studie, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen, marc.herremans@
natuurpunt.be
Diederik D’Hert, Norbert Roothaert, Joost Mertens & Gunter De Smet
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Hoe haal ik het meeste uit
mijn pullen-ringactiviteiten?

Jeroen Nienhuis,
Henk van der Jeugd

V

ele ringers vangen vogels op nesten. Dat kan zijn vanwege een populatiestudie,
aanvulling op een RAS-project of in het kader van het Pullen-project van het
Vogeltrekstation. Deze ring- en nestgegevens bevatten een schat aan informatie. Het
is namelijk bekend waar en wanneer de vogels uit het ei zijn gekomen, wat de omgeving
van het nest is, hoe groot het legsel is, wie de broertjes, zusjes en eventueel ouders
zijn, etc. Lang niet al deze gegevens kunnen worden opgeslagen in Griel, maar het is
wel mogelijk deze data op te slaan in de database van Meetnet Nestkaarten van Sovon
(zie www.sovon.nl/content/voordelen-digitale-nestkaart). Dat gaat vooralsnog via het
Windows programma Digitale Nestkaart, waarin de afgelopen jaren vele verbeteringen
en aanvullingen zijn doorgevoerd. Binnenkort komt een mobiele website beschikbaar.

Via het Meetnet Nestkaarten wordt informatie verzameld over het verloop van individuele
legsels (zie www.sovon.nl/nestkaart). Daarvoor worden afzonderlijke broedsels meer dan
één keer bezocht. Het Meetnet Nestkaarten en de verzamelde ringgegevens vullen elkaar
prima aan. Familierelaties van de geringde vogels worden vastgelegd (iets dat momenteel
in Griel niet mogelijk is). Biometrische gegevens worden onder andere gebruikt voor het
berekenen van de leeftijd van pullen en voor het terugrekenen van het legbegin. De extra
nestgegevens kunnen worden gebruikt bij uitwerkingen van ringgegevens (bv. overleving
van nestjongen en adulten). Voorwaarde is dan wel dat de ringnummers worden ingevoerd
op nestkaarten, zodat een koppeling tussen de gegevens in Griel en de Nestkaartendatabase kan worden gelegd. Om de gegevens zo goed mogelijk op te kunnen slaan en
benutten, adviseren we daarom om de ringgegevens bij nesten, en liefst ook de biometrie,
in te vullen in de Nestkaarten-database. Dit is ook de reden dat het Pullen-project de
verplichting met zich meebrengt voor ringers om de ringgegevens in te voeren in de Digitale
Nestkaart, en daar willen we bij deze jullie aandacht en inzet nogmaals voor vragen. Ook
voor andere pullen-ringers zou dit een nuttige werkwijze zijn voor de registratie van hun
vangsten.
De gegevens die in de Digitale Nestkaart zijn ingevoerd kunnen worden geëxporteerd
als bestand dat in Griel kan worden ingelezen. Dubbel invoerwerk is dus niet nodig.
Verder zijn er in het programma diverse opties ingebouwd die invoertijd besparen, zoals
kopieerfuncties van eerder ingevoerde nestkaarten en automatisch doornummeren van
ringnummers. Ook is voor de belangrijkste soorten een controlefunctie ingebouwd voor
het opsporen van afwijkende biometrie van opgroeiende pullen.
Aan alle ringers is eerder aangegeven dat ze niet te lang moeten wachten met het
doorgeven van de ringgegevens aan het VT. Enkele ringers geven aan geen tijd te hebben
om alle nestgegevens al tijdens het ringseizoen in te voeren. Ook daaraan is gedacht in
de Digitale Nestkaart. Het is mogelijk om nestkaarten in eerste instantie alleen te vullen
met algemene gegevens (deels te kopiëren van eerdere nestkaarten) en ringgegevens. Die
ringgegevens kunnen dan alvast naar Griel worden overgezet. De bezoekgegevens van de
nesten kunnen op een later moment worden ingevoerd.
Behalve ringgegevens voor Griel kunnen uit de Digitale Nestkaart ook andere gegevens
worden geëxporteerd, zoals de ingevoerde basisgegevens en Google Earth bestanden met
de ruimtelijke verdeling van nestkaarten of nestkasten. Als ouders en nestjongen worden
geringd is de export met gegevens die ingelezen kan worden in genealogie programma’s
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interessant. Dit soort programma’s wordt gebruikt door mensen die hun familiestamboom
uitzoeken, maar kunnen ook worden gebruikt om stambomen van geringde vogels te
maken.
De Digitale Nestkaart biedt een scala aan analysemogelijkheden. Behalve ‘met-eendruk-op-de-knop-berekeningen’ van bijvoorbeeld legbegin en broedsucces, zijn er ook
specifieke analyses voor ringgegevens. De conditie of leeftijd van jongen op de ringdatum
kan worden berekend met behulp van biometrie. Er kunnen onder andere overzichten
worden gemaakt van het aantal uitgevlogen jongen per jaar, het aantal jaren met broedsels
en paarbanden van ouders van geringde jongen.
Een uitgebreider overzicht van de mogelijkheden voor het werken met ringgegevens staat
in de speciale handleiding voor ringers, die te vinden is in het menu Help van de Digitale
Nestkaart en via www.sovon.nl/content/nestkaart-handleidingen. Als er nog meer vragen
zijn, neem dan contact op met nestkaart@sovon.nl.
Jeroen Nienhuis, Sovon Vogelonderzoek Nederland, jeroen.nienhuis@sovon.nl
Henk van der Jeugd, Vogeltrekstation
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Nieuwe medewerkers bij het
Vogeltrekstation

V

anaf 1 april 2018 heeft het Vogeltrekstation twee nieuwe medewerkers. Anneke
Meijer volgt als projectmedewerker Tess van de Voorde op, Miriam Merkelbach treedt
in het voetspoor van Berber Zwaagstra, en verzorgt de webwinkel, terugmeldingen
en gegevens van buitenlandse centrales. Tess en Berber werkten respectievelijk bijna
drie en negen jaar op het VT, en waren voor bijna alle ringers bekende gezichten. We
wensen ze veel succes toe in hun nieuwe banen. Anneke en Miriam stellen zich hier even
kort voor.

Anneke Meijer
Anneke Meijer is de nieuwe projectmedewerker bij het
Vogeltrekstation. Anneke heeft de studies plantenteelt (hbo)
en gewasbescherming (wo) voltooid. Zij heeft over de grenzen
gewerkt in Ghana, Australië en Costa Rica. Daarnaast
vervulde zij in Nederland functies als praktijkonderzoeker
fruitteelt, redacteur Boerderij en LTO medewerker
communicatie. Ook was zij als communicatiemedewerker
bij de Groene Kennis Coöperatie aan de slag. Tot slot
was zij vele jaren bij de Plantenziektenkundige Dienst als
gewasbeschermingsdeskundige werkzaam. En meer recent bij
de NVWA op het gebied van fytosanitaire aangelegenheden.
“De groene sector heeft mijn passie. Planten, insecten en vogels zijn belangrijk voor mens,
dier en milieu. Het ringen van vogels is belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek,
beleid en bescherming. Ik hoop dan ook jullie als (aspirant)vogelringers goed te kunnen
ondersteunen bij het hele proces van opleiden, certificeren en uitvoeren van projecten.”
Anneke woont in Wageningen. Meer informatie is te vinden op haar Linkedin profiel.

Miriam Merkelbach
Mijn naam is Miriam Merkelbach, 44 jaar en ik heb per 1
april de functie van Berber Zwaagstra, als administratief
medewerker, overgenomen. Ik ben geboren in Brabant en
woon nu in Heelsum (20 minuten op de fiets van Wageningen),
met een zoon van 6 en een dochter van 3 jaar.
Na mijn studie Culturele en Maatschappelijke Vorming en
Europees Toerisme Management heb ik veel gereisd en ben ik
regelmatig verhuisd. Mijn werk varieerde van reisbegeleiding
tot begeleiding op een zorgboerderij, maar ook verschillende
administratieve banen voor maatschappelijke organisaties.
Het is voor mij erg belangrijk dat de sfeer van het werk bij me
past, zodat ik me er op mijn plek voel.
Ik heb een relatie gehad met een bioloog en gedegen
vogelkenner en ik kijk nu veel beter om me heen. Maar wat
betreft mijn vogelkennis valt er nog genoeg te leren! Met de
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kinderen en in mijn vrije tijd ben ik het liefst buiten; struinend, wandelend en hardlopend.
Daarnaast knap ik graag oude meubels op en geef ik stof een tweede leven achter de
naaimachine.
Binnen het Vogeltrekstation houd ik me vooral bezig met de terugmeldingen en de
webwinkel. Ik kijk ernaar uit om jullie te zijner tijd te spreken en te ontmoeten tijdens de
jaarlijkse ringersdag.
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Mededelingen van het
Vogeltrekstation
Gedragscode vogels ringen en klachtencommissie
In overleg met de Ringersvereniging is een gedragscode vogels ringen in het leven geroepen.
De gedragscode is een set regels en afspraken waar ringers naar dienen te handelen.
Indien u vindt dat een ringer in strijd handelt met de gedragscode dan kunt u bij het
Vogeltrekstation een klacht indienen. De gedragscode is ingedeeld in vijf aandachtsvelden:
1. Het welzijn van gevangen vogels staat altijd voorop. Ringers dienen precies te weten hoe
de vangmiddelen gebruikt moeten worden en welke gedragsregels daarbij gelden. Extra
voorzichtigheid is bijvoorbeeld geboden bij slechte weersomstandigheden, bij kwetsbare
vogelsoorten of tijdens het broedseizoen.
2. Houd u aan de bepalingen in uw ringmachtiging en de geldende wetten en regelgeving.
Ringers handelen nooit in strijd met wat er in hun ringmachtiging omschreven staat en
leven regels en wetten die van toepassing zijn altijd na.
3. Wees respectvol jegens uw collega’s, de natuur en de maatschappij. Ringers hebben
respect voor de omgeving waarin ze werken, gaan respectvol met collega’s om en maken
met hen heldere afspraken, en storen omwonenden niet.
4. Wees deskundig in uw werk en handelen. Vogels worden alleen gevangen en geringd
ten behoeve van wetenschappelijke doeleinden. Ringers worden goed opgeleid en dienen
altijd bereid te zijn hun kennis te verbreden en te verdiepen. Zij gaan daarbij kritiek van
derden niet uit de weg maar nemen deze ter harte.
5. Wees een ambassadeur. Een goede relatie met het publiek is een belangrijk onderdeel
van het ringen. Vangen en ringen is een door de wet goedgekeurd hulpmiddel bij
wetenschappelijk onderzoek, maar het is duidelijk dat de publieke opinie van grote invloed
kan zijn als onwetend publiek niet correct wordt te woord gestaan. Ringers hebben de
plicht de bedoelingen van hun activiteiten uit te leggen aan geïnteresseerd publiek. Om het
publiek te laten zien wat we doen worden op veel ringstations excursies verzorgd waarbij
het publiek van dichtbij in aanraking komt met het ringwerk. De verzamelde gegevens
worden op diverse wijzen gepubliceerd.
U kunt de gehele gedragscode downloaden op de website van het Vogeltrekstation.

Wet Natuurbescherming en beperking op gebruik van bal-chatri
Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Onder deze nieuwe wet
is de vergunning van het Vogeltrekstation (vergunning 951) onverminderd van kracht
onder het zogenaamde overgangsrecht, ook al is deze oorspronkelijk afgegeven onder
de Vogelwet en jachtwet, welke inmiddels zijn opgegaan in achtereenvolgens de Flora en
faunawet en de Wet natuurbescherming.
In het bij de Wet behorende Besluit natuurbescherming worden beperkingen gesteld aan het
gebruik van het vangmiddel bal-chatri. Specifiek wordt het gebruik van levende lokdieren
in de bal-chatri verboden (zie wetten.overheid.nl). We zijn aan dit Besluit gehouden zolang
het van kracht is, en daarmee is het gebruik van levende lokdieren in een bal-chatri tot
nader order niet toegestaan (en strafbaar!). Echter, achter de schermen is een aantal

28

Op het Vinkentouw Nr. 140 mei 2018
mensen druk bezig geweest met het verkennen van de mogelijkheden het Besluit op dit
punt te laten wijzigen. Het Ministerie stelt zich welwillend op, en van de vorderingen wordt
u op de hoogte gehouden.

Aanvraag aspirant-ringer
Intussen beginnen we op stoom te komen met de aanvragen voor aspirant-ringers nieuwe
stijl. Er is een twintigtal aanvragen binnengekomen. De aanvragen worden, na controle op
volledigheid, doorgesturd naar de leden van de Plaatsings- en Wetenschaps Commissie
(PWC). In de PWC zitten 13 ringers die zich bezig houden met diverse soortgroepen. Elke
aanvraag wordt door twee PWC leden beoordeeld. De leden kijken kritisch naar motivatie,
haalbaarheid, tijdsinvestering en opleidingsplannen. Ook wordt de noodzaak van het
opleiden van een nieuwe ringer binnen de groep bekeken. Daarnaast wordt ook gekeken
naar de plannen die de aspirant heeft na het examen en het verkrijgen van de eigen
machtiging. Er is begrip voor het feit dat die plannen bij aanvang van de opleiding niet
altijd heel concreet kunnen zijn, bijvoorbeeld bij jonge aspirant-ringers die een opleiding
volgen en nog niet weten waar ze na afronding van die opleiding terecht komen, en dus
mogelijk niet in de ringgroep waar ze worden opgeleid kunnen gaan werken.
Wat van groot belang is, is dat mentoren hun aspirant-ringers ondersteunen bij het invullen
van het aanvraagformulier, en dat u samen met de aspirant de vragen doorneemt. Vooral
de vragen over de noodzaak van het opleiden van een nieuwe ringer binnen de groep
moeten samen met de mentor worden beantwoord. Deze noodzaak dient goed te worden
aangetoond!
De eerste aanvragen die zijn beoordeeld hebben in veel gevallen geleid tot aanvullende
vragen van de PWC leden aan de aspirant en een verdere aanscherping van de aanvraag.
Het is ook voor de PWC leden nog een beetje zoeken naar de juiste wijze van beoordelen
en het vergaren van alle informatie die nodig is voor een correcte beoordeling. Ook gelet
op de personele wisselingen bij het Vogeltrekstation kan het daardoor in sommige gevallen
even duren voordat aanvragen helermaal zijn beoordeeld en de aspirant uitsluitsel heeft.

Invoer dode ongeringde vogels in GRIEL
Af en toe gebeurt het dat er vogels dood gaan tijdens vangactiviteiten. Wanneer het
geringde vogels betreft kunnen deze worden ingevoerd in GRIEL met als conditie “dood,
korter dan een week” en omstandigheid “vogel gedood of ernstig gewond door vangst
of ringer”. Het is belangrijk dit in te voeren zodat we enerzijds weten hoe vaak dergelijke
ongevallen voorkomen, en anderzijds deze gevallen tijdens analyses van de jaarlijkse
overleving van vogels eventueel buiten beschouwing kunnen worden gelaten (immers,
ze zijn waarschijnlijk geen onderdeel van de ‘natuurlijke’ sterfte, hoewel nooit zeker is te
zeggen of de vogel in kwestie niet iets onder de leden had, of een zodanig slechte conditie
had dat deze sowieso wel dood was gegaan). Vaker echter betreft het ongeringde vogels
en die informatie gaat dan vaak verloren.
Al enige tijd geleden hebben we iets gemaakt waarmee het mogelijk is ook informatie over
ongeringde vogels die zijn overleden tijdens het vangen in te voeren in GRIEL. Tot nu toe
hebben we dat alleen uitgelegd aan deelnemers van het Zoönose-project omdat de CCD
als voorwaarde heeft gesteld dat wordt bijgehouden hoeveel vogels doodgaan tijdens
de vangactiviteiten voor dit project. Het is echter voor alle ringers mogelijk om hiervan
gebruik te maken.
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U kunt overleden of gewonde ongeringde vogels invoeren als ringvangst in GRIEL door het
gebruik van het fictief ringnummer ‘ONGEVAL1’. Deze ringcode kunt u meerdere malen
gebruiken en is niet-ringergebonden. Als u méér dan 1 gewonde of overleden vogels per
dag op dezelfde locatie aantreft dan moet u doornummeren, ‘ONGEVAL 2’, ‘ONGEVAL
3’ etc. Als u op verschillende dagen een gewonde of overleden vogel wil invoeren, dan
kunt u meerdere malen ‘ONGEVAL 1’ gebruiken. Let op: u maakt hiervan uitsluitend
gebruik bij niet geringde vogels die tijdens het vangwerk zijn gedood of verwond. U voert
deze gegevens in als ringgegeven zoals u dat ook bij een geringde vogel zou doen. Reeds
geringde vogels die tijdens het vangwerk overlijden of gewond raken voert u gewoon
in als terugmelding met hun eigen ringnummer zoals u normaal ook zou doen. Kiest u
tevens de correcte codes bij de velden conditie, omstandigheden en gemanipuleerd (zie
bovenstaande voorbeeld).

Gevraagd: tapuitenkoekoeken en waardvogels
Tapuiten zijn niet meteen voor de hand liggende waardvogels voor koekoeken omdat
ze diep in holen broeden. Toch zijn in Nederland een aantal gevallen vastgesteld in de
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duinen, zij het decennia geleden. Momenteel ben ik bezig met een overzichtsartikel van
al deze gevallen en om een zo compleet mogelijk overzicht te krijgen ben ik op zoek naar
waarnemingen van koekoeken met tapuiten als gastouder. De laatste melding die ik nu heb
komt uit 1978 –zou dat echt de laatste zijn geweest? Het kunnen directe waarnemingen
zijn of waarnemingen uit het tijdschrift van de lokale vogelwerkgroep. Of ringgegevens, of
anderszins! Graag onder vermelding van locatie, naam, datum en bron.
Daarnaast ben ik, samen met het Vogeltrekstation, op zoek naar ontbrekende waardvogels.
Er zijn 1197 jonge koekoeken geringd in Nederland maar bij lang niet alle geringde
koekoeken zijn de waardvogels vermeld (bij 336 wél). We vermoeden dat de ringers deze
informatie wel in hun veldboekjes hebben genoteerd, vanzelfsprekend, maar dat die niet
altijd is doorgegeven aan het VT omdat daar niet specifiek om gevraagd werd. Kunt u uw
koekoekringegevens doorlopen en ons per ringnummer de waardvogel melden?
Graag zie ik de waarnemingen per email tegemoet en medewerking wordt zeer
gewaardeerd!
Herman van Oosten & Henk van der Jeugd
herman_vanoosten@yahoo.co.uk
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Terugmeldingen
Zilvermeeuw, Larus argentatus, Helgoland 4164806
Gerard Boere stuurde ons onlangs het volgende bericht. Hoewel dit geval zich geheel
buiten Nederland afspeelt, is het om meerdere redenen de moeite waard hier op te nemen:
Soms krijg je na vele jaren nog interessante terugmeldingen. Ik heb dat heel lang met
door mij in de jaren zeventig op Vlieland geringd scholeksters gehad, maar bijgevoegde
terugmelding is minstens zo interessant! Ik kreeg hem op Fuerteventura toegestuurd van
oud-collega Peter Prokosch; ook wadvogelspecialist maar vooral ook jaren Hoofd van het
Arctische Programma van WWF.
In juli 1990 nam ik deel aan de eerste Russisch/Duits/Engels/Nederlandse expeditie naar
Taimyr in het noorden van Siberië. Behalve het ringen van ganzen en steltlopers werden
ook jongen in meeuwenkolonies geringd (met goede Duitse stalen ringen). Daarbij is
er altijd onduidelijkheid over het type ondersoort van de zilvermeeuw (is het wel een
zilvermeeuw…) dat daar broedt.
Nu is na 27 jaar een zilvermeeuw die wij in juli1990 op Taymir hebben geringd ziek
gevangen in Zuid-Korea in oktober 2017; dus de Zuid-oostelijke trekroute. Uit de
informatie kan worden opgemaakt dat de vogel ziek en beschadigd was en nu in een asiel
‘verpleegd’ wordt.
Tussen de toenmalige expeditie-deelnemers en Duitse vogeltaxonomen is nu een hele
discussie losgebarsten over welke ondersoort het nu zou moeten zijn *vegae; heuglin;
birulai etc..) daar ga ik mij niet mee bemoeien, maar het is een leuke terugmelding!
Groeten,
Gerard Boere
Ringgegevens: Zilvermeeuw, Larus argentatus, 22 juli 1990, nestjong, niet vliegvlug.
Noordoost Taimyr, Rusland, 76° 10’ 0’’ NB, 99° 49’ 59’’ OL
Terugmelding: Zilvermeeuw, Larus argentatus, 20 oktober 2017, adult, Ulsan, Zuid-Korea,
35° 31’ 59’’ NB, 129° 15’ 0’’ OL
Naschrift: De taxonomie van oostelijke grote meeuwen is nog altijd onduidelijk. De naam
Larus argentatus wordt tegenwoordig alleen gebruikt voor meeuwen behorende tot de
zilvermeeuwen uit Noordwest Europa (argentatus sensu stricto). Noordoostelijke taxa
worden beschouwd als onderdeel van het complex heuglini/ taimyrensis/ vegae, waarbij
heuglini soms als ondersoort van de kleine manteleeuw (fuscus) wordt beschouwd, en
vegae als aparte soort (oost-Siberische meeuw). taimyrensis wordt meestal onder heuglini
geschaard. heuglini overwintert in voornamelijk in Oost Afrika, het midden Oosten en
India. Lang werd gedacht dat taimyrensis ongeveer hetzelfde overwinteringsgebied had,
maar er zijn een paar terugmeldingen van taimyrensis van de Pacifische kust van Rusland.
De grote meeuwen die in Korea en Japan overwinteren worden beschouwd als vegae. De
tergmelding van deze vogel is om diverse redenen opmerkelijk. De Duitse centrale meldt
de vogel als zilvermeeuw Larus argentatus, terwijl algemeen aanvaard is dat argentatus
niet in Rusland voorkomt. De vogel is geringd in het verspreidingsgebied van taimyrensis,
maar wordt teruggemeld in het overwinteringsgebied van vegae. Dit kan twee dingen
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betekenen: taimyrensis overwintert wèl in Korea, of vegae broedt verder naar het westen
dan vooralsnog gedacht. In 2011 verscheen een interessant artikel over de verspreiding
van taimyensis in Dutch Birding dat hier kan worden gelezen: http://gull-research.org/
heuglini/05cyoct.html
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Certificering, een voortgaand proces
Binnen het huidige certificeringssysteem moet elke ringer op het moment van verlenging (1 maart) van de ringmachtiging
een geldige certificeringsstatus hebben. De einddatum van uw certificering staat vermeld op uw ringmachtiging. Zorg
dat u tijdig een bijeenkomst heeft gevolgd, zodat u uw machtiging kunt verlengen! We streven ernaar dat ringers een
groepscertificering volgen, om de kennisuitwisseling tussen ringers te bevorderen. Eén-op-één certificeringen zijn alleen
toegestaan bij uitzondering, en moeten van tevoren worden aangevraagd bij het Vogeltrekstation. Als u op 1 maart geen
geldige certificeringsstatus heeft (of een dienstverband bij een onderzoeksinstelling is niet aantoonbaar), dan wordt uw
ringmachtiging niet verlengd.

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 dataset kan worden begonnen. Over te laat ingestuurde gegevens kan
geen vergoeding voor de gebruikte ringen worden betaald. CES is ons belangrijkste monitoringsproject en die gegevens
moeten op tijd binnen zijn, anders verliest het project zijn actualiteit, en daarmee zijn waarde.

Jaarlijks verlengen van uw ringmachtiging.
Elke ringmachtiging heeft een geldigheidsduur van één jaar (1 maart - 1 maart). Vanaf begin januari kunt u een
verlengingsaanvraag indienen via de website van het Vogeltrekstation. U krijgt hierover per email bericht. U kunt dan
ook nieuwe projecten en vangmiddelen aanvragen of uw deelname aan een project stopzetten. Wij sturen u dan
voor 1 maart een nieuwe en aangepaste ringmachtiging toe. Hebben wij, om wat voor reden dan ook, uw aanvraag
voor een nieuwe ringmachtiging niet ontvangen dan kunt u daarvoor tot 1 juli contact opnemen. Na 1 juli wordt uw
ringmachtiging beëindigd. U kunt dan opnieuw een aanvraag indienen, maar die wordt dan beoordeeld volgens de dan
geldende normen.

(Te) weinig geringd?
Bij uw verlengingsaanvraag evalueren we ook het aantal door u geringde en ingevoerde vogels: 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 ringmachtiging op 1 maart van dat jaar
niet verlengd.

Bestellen in de webwinkel
Bestellingen in de webwinkel worden elke dinsdag en donderdag afgehandeld en verstuurd. Het kan echter voorkomen
dat door grote drukte de verwerking van bestellingen trager verloopt. We verzoeken u dringend daarmee rekening te
houden 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 geaccepteerd.
We verzoeken u zoveel mogelijk te betalen met IDEAL, dit voorkomt vertraging. Let daarbij op het kiezen van de juiste
verzendkosten. Wanneer u de bestelling zelf ophaalt, kies dan voor ‘zelf ophalen’. Ringen en netten kunnen alleen door
ringers worden besteld en gezien in de webwinkel. Indien u deze niet ziet, neem dan contact op met het Vogeltrekstation.

Controleer uw berichten
Regelmatig krijgen we klachten van ringers en publieke melders omdat ze een vogel hebben teruggemeld waarvan de
ringgegevens door de ringer nog niet zijn ingevoerd. Deze ‘navragen’ komen bij uw berichten in GRIEL te staan. We
stellen het dan op prijs als u die ringgegevens z.s.m. invoert, zodat de melder ook de gegevens snel ontvangt. Op deze
manier blijven (publieke) melders enthousiast om ringen te melden.
Het kan echter ook gebeuren dat een terugmelding wordt ingevoerd 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 de ringgegevens niet aanwezig zijn, dan krijgt de eigenaar van de ringstreng ten onrechte een
navraag. In zo’n geval kunt u als eigenaar bij deze navraag de optie ‘ring in bezit’ kiezen. De melder krijgt dan een
bericht dat de melding niet correct is en wordt gevraagd om de gegevens opnieuw in te voeren. De foutieve melding
wordt automatisch verwijderd.

Oude gegevens controleren
In de nieuwe versie van GRIEL kunt u alle door u ingevoerde gegevens, ook die uit POOT, terugkijken. Vooral in de oude
gegevens zijn vaak allerlei foutjes geslopen, omdat er toen nog geen controles zaten op de ingevoerde gegevens. Mocht
u tijd hebben, dan roepen we u op om eens in uw oude gegevens te struinen en deze aan te passen waar nodig. Alle
door u ingevoerde gegevens kunt u zelf wijzigen in GRIEL. Zo wordt de kwaliteit van de database steeds beter en u komt
ook vaak hele leuke oude gegevens tegen!
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