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Beste Ringmus waarnemers, 
 
Het broedseizoen 2017 is alweer voorbij. De 
Ringmussen beleefden een wat afwijkend 
seizoen. Het 1ste broedsel van april startte op 
de normale tijd. Kende echter meer sterfte 
onder de jongen (18,5%) dan de twee vorige 
seizoenen (ca 11 en 8%). Maar het aantal niet 
uitgekomen eieren was met 10,5 % 
opmerkelijk laag  (tegen bijna 30% in de 
andere jaren) . In 45 nesten werden 229 
eieren gelegd. Er vlogen 154 geringde jongen 
(met kleurringen) uit. Bijzonder veel paren 
(40) hadden een 2de broedsel. Dit 2de broedsel 
was net als voorgaande jaren het meest 
succesvol. In 2015 waren dat 31 paren en in 
2016 37. In totaal werden dit seizoen in het  

                                                                      

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

 

2de broedsel 218 eieren gelegd waarvan er 177 uitkwamen en 171 jongen uitvlogen. Ook het aantal 
3de broedsels was dit jaar met 19 paar hoger dan in voorgaande jaren (met resp. 14 en 15 paren). Die 
19 paren legden 94 eieren waarvan 74 stuks uitkwamen en 65 jongen uitvlogen. Net als in andere 
jaren was er 1 paartje dat een 4de broedsel probeerde. Helaas mislukte dit.  
Het eindresultaat was dat dit broedseizoen 390 uitgevlogen jonge Ringmussen opleverde.  Wij 
controleerden 45 broedparen in de nestkasten. Dat was evenveel als in 2016 en minder dan in 2015 
(53). In 2015 vlogen 282 jongen uit en in 2016 333 exemplaren.  Zo gezien ging het niet slecht met de 
Ringmussen in ons werkgebied. 
 
Niet uitgekomen eieren. 
Vorig jaar is over het hoge percentage niet uitgekomen eieren contact gezocht met dè deskundige in 
Nederland op het gebied van eieren van wilde vogels. Dat is Dr. A. van den Burg van de Universiteit 
van Nijmegen. Hij bleek bereid om door ons verzamelde eieren te onderzoeken. Wij hadden in 2016 
al gekeken of aan de inhoud van de eieren met het blote oog iets was te ontdekken. Wij zagen dat 
van de 30% eieren in minder dan 10% alleen een dooier en eiwit waren te zien. In de andere eieren 
zat een klein puntje van 2 tot 5 dagen oud dat een afgestorven embryo bleek. Dus een groot deel van 
de eieren was wel bevrucht maar kon niet uitkomen. Inmiddels heeft van de Burg alle door ons 
verzamelde eieren uit 2017 gekregen. Hij zal in de loop van deze herfst zijn eerste resultaten ons 
laten weten. 
 
Dode oude Ringmussen.  
Af en toe vinden/vonden wij dode volwassen vogels in een nestkast. Soms op eieren en soms op de 
(inmiddels) dode jongen. Dat plaats ons ook voor een raadsel. Aanvankelijk dachten wij dat dit alleen 
bij tuinen voorkwam waar de randen van de paden in het voorjaar waren doodgespoten. Ringmussen 
eten in de broedtijd vooral insecten en zoeken die dikwijls langs de (warme) randen van de paden. 
Maar ook natuurlijk gewoon in de gewassen, de houtwallen en singels. Over deze kwestie kwamen 
we in contact met de toxoloog  Dr. N. van den Brink van de Universiteit van Wageningen. Hij is zeer  
geïnteresseerd maar moet van ons verse dode Ringmussen hebben voor onderzoek. En dat is ons nog 
niet gelukt te leveren. De dode Ringmussen die we vonden waren al langer dood. Dat komt ook door 



onze manier van werken. Wij controleren de kasten eens per week of 10 dagen om de vogels niet te 
veel te storen. Ringmussen zijn erg verstoringsgevoelig. Te veel verstoren beïnvloedt de resultaten en 
dat is natuurlijk ongewenst.   
 
Financiën. 
Ons onderzoek is geheel vrijwilligerswerk. Dat betekent dat in de, met het Vogeltrekstation (Ned. 
Ecologisch Instituut van de KNAW) afgesproken 5 jaren wij kosten maken die per jaar uitkomen op 
ca. € 2400,- .  Als wij onze eigen uren die we op € 10,- zetten er van aftrekken blijft nog steeds een 
aanzienlijk bedrag over aan andere kosten. Dat zijn o.a. materiaal (ringen en netten) voor het ringen, 
materiaal herstellen/maken nestkasten en voederplaatsen, aanschaf cameravallen, 
administratiekosten en benzine kosten.  Wij proberen voor het financieren sponsoren te vinden. 
Daartoe hebben wij o.a. onze natuur en milieu en agrarische natuurverenigingen in de streek 
benaderd als ook de Wiersma Reitsma  Stichting en het IJsvogelfonds van Vogelbescherming.  Tot nu 
toe hebben wij van het IJsvogelfonds een projectbijdrage ontvangen van € 1000,-. Welwillend is ons 
verzoek inmiddels ontvangen bij de besturen van de Fûgelwacht Eastermar en de Natuur en 
Landschapsvereniging De Wâlden, De Marren. Zij besluiten op hun resp. jaarvergaderingen over ons 
verzoek. Maar natuurlijk om ons werk te stimuleren zijn alle bijdragen van harte welkom. Dat kan 
met behulp van ons rekeningnummer IBAN NL49 RABO 0349808430 tav. Ringmussenproject. Alvast 
erg bedankt. 
 
Nestkastgebruik. 
Strikt genomen weten we nog niet met 100% zekerheid of een eenmaal door een paartje bezette 
nestkast het hele seizoen wordt gebruikt door datzelfde paar. Tot nu toe namen we dat aan. 
Inmiddels weten we door het kleurringen dat dit bij 2 paar, die we dit seizoen volgden, wel het geval 
was. Maar dat kostte ontzettend veel tijd. Daarom zijn we erg blij met het kunnen aanschaffen van 4 
cameravallen. Die camera’s kunnen ons helpen dit verder uit te zoeken en bovendien geplaatst 
worden bij de voedertafels om vogels met kleurringen te herkennen zonder dat dit ons en u (extra) 
veel tijd kost. Op dit moment oefenen we nog om het plaatsen en het systeem goed onder de knie te 
krijgen. De camera’s leveren korte filmpjes op die op de computer uitgelezen kunnen worden.  
 
Waar zijn de Ringmussen? 
In de loop van de zomer hebben we geprobeerd om jonge (en oude) Ringmussen met kleurringen 
terug te vinden of te vangen. Tot en met half augustus lukte dat geregeld en wij vingen ook vooral 
jonge vogels terug. Tot nu toe geen vogels uit het geboortejaar 2015!! Ook vingen we exemplaren 
die niet geringd waren. Dat is natuurlijk ook logisch want niet alle Ringmussen rond Eastermar 
broeden in de nestkasten die we controleerden. En dus hebben die geen ringen om. Helaas zien we 
nu geen enkele Ringmus meer. Net als vorige jaren lijken ze (kort?) naar elders, waar is onbekend, 
vertrokken te zijn. 
  

Daarom vragen wij of u weer wilt beginnen met het voeren op de voedertafels. Zodra u 
Ringmussen ziet, willen wij daar graag een camera bij zetten om te kunnen zien welke vogels dat 
zijn en waar ze geboren zijn. 

 
 
 

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


