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Beste Ringmus waarnemers, 
 
Graag geven we onze belevenissen tot nu toe 
even door. Langzaam stroomden de 
waarnemingen van gekleurringde Ringmussen 
bij ons binnen. Wij hebben in oktober en 
november op 11 plaatsen rondom Eastermar 
voedertafels geplaatst. Die staan nu in de 
tuinen bij onze streekgenoten. Een aantal 
anderen hebben zelf voederhuisjes en kijken 
ook uit naar gekleurringde vogels. Allen 
daarvoor hartelijk dank. 
Wij deden dat ook bij de school De Bolster in 
het dorp samen met meester, de kinderen en 
mevr. Frieswijk van het IVN..                                              

                                                                      

 
Kleurencombinatie: Links boven aluminium 
 ring geel, Rechts wit onder en rood boven.,                                                                                     

 
Jammer genoeg werd deze tot tweemaal toe helemaal vernield. De teleurstelling was groot.  En 
natuurlijk heel niemand ook maar iets gezien…………………..! 
                                                                                                      
Geduld wordt wel beloond !  
Het is nog niet gemakkelijk om de kleine kleurringetjes te zien. Vanwege het aantal moeten wij 
kleurringen gebruiken in een combinatie van 1, 2 of 3 kleurringen met de unieke aluminium ring. Dus 
kan een kleurring ook onder of boven de aluminium ring aan de linker poot zitten maar ook zijn er 
bijvoorbeeld vogels die maar één kleurring aan de rechterpoot hebben of nog een andere 
combinatie. Vooral bij koud weer zitten de vogels diep en zijn de ringen niet altijd goed zichtbaar. 
Het kost dan soms meer dan een minuut om de combinatie te zien. Dus nogal veel geduld. Soms 
vliegen ze ondertussen zomaar weg en dan moet er maar tijd zijn om eventuele terugkerende vogels 
opnieuw te bekijken. Maar de aanhouder wint !  En dat blijkt ook uit de berichten die wij ontvingen.  
 
Nieuwe nestkasten voor het broedvogelonderzoek.  
In december zijn we begonnen om de ca. 180 nestkasten te controleren en te vervangen door 
nieuwe of hebben we oude exemplaren vernieuwd (zo’n 45 stuks). Veel nestkasten waren af of stuk 
of de vliegopeningen werden eerder open gekapt door Grote bonte spechten. Soms konden we de 
openingen met een hard plaatje herstellen. De kasten waar Ringmussen in broeden, hebben we 
voorzien van een aanvlieglatje. Wij hopen dat de vogels daarop landen voordat ze de opening van de 
kast in gaan. Wij verwachten dan de pootjes beter te kunnen zien in de tijd dat er jongen zijn. Ook 
willen we camera’s gaan gebruiken om te kunnen zien of bijvoorbeeld de kasten het hele 
broedseizoen door hetzelfde paartje gebruikt wordt. Nu nemen we dat aan en dat moet nog 
bewezen worden. Wij proberen een sponsor te vinden om enkele camera’s te kunnen aanschaffen. 
Als u suggesties hebt, horen we dat graag. 

 
Resultaten tot nu toe.
Inmiddels hebben we al aardig wat waarnemingen uit de directe omgeving van Eastermar. Maar ook 
verder weg zijn er nu een paar binnengekomen. Eén vogel geboren in 2016 is teruggevangen door 
een collega in Surhuisterveen (NO-zijde) en 2 vogels, één geboren in 2015 en één in 2016 werden 
gemeld uit Boelenslaan. Verder is er een Ringmus met een onbekende kleurring combinatie bij 



Harkema gezien. Samen met een melding in februari 2016 van een in 2015 geboren vogel die gezien 
werd in Burgum weer mooie waarnemingen die de herfst- en winterpuzzel van waar blijven de 
Ringmussen al een beetje een gezicht geven. En hoelang leven ze? Niet lang denken wij. Tussen 2010 
en 2015 ringden wij ca. 500 vliegvlugge vogels (dus geen nestjongen) met alleen een aluminium ring 
en van deze vogels is er deze winter maar eentje teruggezien. Die vogel, een mannetje, ringden wij in 
2013 als jonge vliegvlugge vogel en vingen hem als mannetje  terug in 2015. Toen kreeg deze ook 
kleurringen om. In december j.l. bezocht dit exemplaar de voedertafel in de tuin aan de Achterwei 4. 
En is dus al (pas) in zijn 4de levensjaar. Dit moet een zeldzame oude vogel zijn! De meeste halen hun 
2de jaar niet zoals blijkt uit de weinige waarnemingen van als nestjong geringde exemplaren uit 2015.  
In de figuur hieronder zijn de waarnemingen uit de tuin aan de Achterweg 4.weergegeven. Daar kan 
bijna elke dag, meestal  s-ochtends tussen 8 en 9 uur, naar Ringmussen gekeken worden. In oktober 
kwamen daar maar weinig vogels op de voedertafel. We weten nog niet hoe dat komt. We hebben 
wel aanwijzingen dat de Ringmussen dan ergens anders zijn. Waar is nog onbekend. Daarna namen 
de aantallen toe en dus ook de vogels met kleurringen. Deze Ringmussen, vooral geboren in 2016 
kwamen uit de nestkasten van de Robyntsjewei, de Zwartewei, de Malewei en de Seadwei. Het 
grootste aandeel kwam echter van vogels die of in de nestkasten bij de Achterwei en de Grote  

 

 
 
Hornstwei geboren en geringd werden of vooral kort na het broedseizoen gevangen en geringd 
waren op de akkers bij de Achterwei; dus in de buurt van de tuin Achterwei 4. De waarnemingen in 
de figuur hebben betrekking op 28 verschillende Ringmussen. Begin februari daalden de 
waarnemingen snel maar daarna kwamen er weer geregeld vogels op het voer. Tot vandaag 17 
februari is het aantal vogels met kleurringen al net zo groot als in januari 2016. Dat komt door de 
vorstperiode. Tijdelijk is het dan kennelijk aantrekkelijker om eten te halen op de voedertafels. 
Tijdelijk want wij zagen dat Ringmussen al in januari de nestkasten gingen bezetten en nesten 
maakten. De temperatuur en de daglengte spelen de hormonen in de kaart. Het voorjaar komt eraan 
en waarschijnlijk moeten dan al de voorbereidingen voor het broedseizoen gestart worden. In de 
kasten wordt ook geslapen. Alleen een koudegolf(je) gooit dan nog (overdag) roet in het eten. Het zal 
niet lang meer duren of de voedertafels zullen waarschijnlijk niet vaak meer worden bezocht. Het 
nest in de kast moet bewaakt worden! En dan blijf je dicht in de buurt ervan, nemen we nu maar aan. 
Wordt vervolgd… 

 
Veel plezier met het waarnemen van Ringmussen en graag tot horens,   
Arend Timmerman en Germ de Vries.   


