
Nieuwsbrief Ringmussen maart-april 2017. 

 
 

Beste Ringmus waarnemers, 

 
  Het is alweer half april als we deze laatste 

voorjaarsnieuwsbrief samenstellen. 

 

  De nestkasten die we in maart controleerden, 
bleken hier en daar al aardig vol met nestmateriaal 

te zitten. We weten wel dat er veel Ringmussen ook 

’s-winters in de kasten slapen en er ook 

nestmateriaal in brengen. Maar toch……. 

  Na de februari nieuwsbrief dachten we dat het 

aantal waarnemingen van Ringmussen met 

kleurringen wel af zou nemen. Het broedseizoen 

kwam er aan. Dat kwam niet uit. In maart kwamen 

er nog diverse meldingen binnen van vogels die op 

de voerplaatsen kwamen foerageren. En in maart 

waren er ineens veel meer Ringmussen (tot wel 20 

ex. op één dag) die kwamen foerageren op een 

Akker aan de Achterweg. Daar konden we er 12 

van vangen waaronder 2 vogels met kleurringen.  

 
Kleurencombinatie: Links boven aluminium 

ring geel, Rechts wit onder en rood boven. 

                                                                                                                                                                   

   Dit voorjaar kwamen geen meldingen uit Burgum zoals in het voorjaar van 2016. Opmerkelijk dat de 

terugmeldingen deze winter en voorjaar alleen uit de omgeving ten oosten van De Burgumermar kwamen. Naast 

uit de directe omgeving van het dorp kregen we waarnemingen uit Harkema, Surhuisterveen en Boelenslaan.    
   In de maand maart werden er 19 verschillende Ringmussen met kleurringen waargenomen en doorgegeven. 

Eén uit Boelenslaan, één uit Harkema, drie uit Heechsân, twee op de voedertafel aan de Seadwei en één op het 

erf  van Malwei 1. Elf vogels kwamen geregeld op de voedertafel op het erf Achterweg 4. Die laatste plek werd 

in maart en april ook weer veel bezocht waarschijnlijk omdat daar al enkele jaren wordt gevoerd èn veel 

Ringmussen graag foerageren op de daar vlakbij liggende Historische akkers.  

  Wij vroegen ons af wat de Ringmussen daar vinden om van de eten. Rogge, Haver of tarwezaad is er dan niet 

meer. Dat bleek het zaad te zijn van een over de hele wereld verspreide plant die nu ook en vooral op de 

kopakkers van de maisakkers overal in de omgeving groeit. Deze soort vestigt zich graag op zandgrond, kan ook 

goed tegen veel bemesting en wordt steeds meer ongevoelig voor chemische onkruidbestrijdingsmiddelen. Het 

zaad op de akkers is afkomstig van de plant Hanepoot, niet te verwarren met het ook moeilijk te bestrijden 

Zevenblad ook wel Hanepoot genoemd. Zevenblad is een schermbloemige die witte bloemetjes heeft. Hanepoot 

behoort echter tot de familie van de grasachtigen. De planten bloeien met een groene kleur en hebben rood 

aangelopen aren met zaden die tot de graanvruchten worden gerekend. Eén plant heeft 10-tallen tot 100-den 

vruchten. Die vallen na het rijpen op de grond en zijn dan dus voedsel voor zaadetende vogels. Daarom zaten de 

Ringmussen deze winter en het voorjaar op een kopakker van een niet omgeploegde akker bij de Achterweg. 

Ook met andere zaadeters zoals bijvoorbeeld met opvallend veel Rietgorzen. In de volgende figuur ziet u de 

Ringmussen met kleurringen die per maand en tot 16 april 2017 op de voerplaats in de tuin van de Achterweg 4 

werden gezien.     

 

 

  Waarschijnlijk zijn de teruggeziene aantallen een 

afspiegeling van de populatie vlakbij Eastermar. In 

september en een groot deel van oktober zijn veel 

vogels weg uit onze omgeving. Maar zeker is dat 

niet want we hebben tot nu toe (nog) geen gegevens 

van gekleurringde Ringmussen uit die maanden. In 

november keren mogelijk veel vogels  terug. 

Opvallend meer met kleurringen om werden toen 

gezien. In de volgende maanden treedt 

waarschijnlijk de meeste sterfte op. Dan zal het 

aantal dalen en mogelijk nog kleiner worden omdat 

de Ringmussen zich bij zacht weer mogelijk meer 

verspreiden rond Eastermar. De nestkasten worden 



dan alweer geregeld bezocht en niet alleen om te slapen.

  In februari was het nog even koud. Waarschijnlijk concentreerden zich weer wat meer vogels bij de akker aan 

de Achterweg. Er werden daar weer meer exemplaren op de voedertafel gezien.  

  In maart namen de aantallen nauwelijks af. Opvallend is dat dan de akker met het zaad van de Hanepoot nog 

steeds aantrekkelijk is. Dat de aantallen Ringmussen met kleurringen nog zo groot blijven is opvallend. Ook 

vogels zonder ringen bezoeken nog steeds de voedertafel. De ongeringde exemplaren zijn voor zeker de helft 

aanwezig. Dat kunnen mogelijk doortrekkende Ringmussen zijn. Maar ook een ongeringd deel van de “eigen” 

vogels nog geen nestplaatsen hebben bezet. En het is zelfs mogelijk dat een (klein) aantal nog niet gaat broeden; 

dus nog een jaar overslaat?  

  Eind maart, begin april is op de akker een grote groep dagelijks aan het foerageren. Enkele vangpogingen begin 

april leverde tien (10!) ongeringde vogels op. In de daarop volgende twee weken werden maar twee (2) 

exemplaren teruggezien. De anderen waren spoorloos en dus toch waarschijnlijk doortrekkers?  Van de elf (11) 

vogels die in de tuin aan de Achterweg in maart werden gezien, kwamen vijf (5) exemplaren in de eerste twee 

weken van april de voedertafel daar bezoeken. Enkele nestelden ergens in de buurt gezien het feit dat ze met 

veertjes in de bek werden gezien.  

  In april zijn daar nog 2 vogels bijgekomen die in juli 2016 en in februari 207 voor het laatst op de voederplaats 

bij de Achterweg werden gezien. Opvallend is verder dat geen enkele van de vogels met kleurringen die bij de 

Achterweg werden gezien op andere voedertafel bij Eastermar, Heechsân of op het Witveen werden 

waargenomen. Dat pleit er ook voor dat deze Ringmussen in die maanden maar een kleine oppervlakte van het 

landschap benutten en erg honkvast lijken te zijn. Dus waarschijnlijk behoren deze exemplaren tot de 

(buurt)broedpopulatie van de Achterweg en moet (een deel) nog de komende tijd misschien nog een broedplaats 

kiezen.  

  Het blijft tot nu toe toch wel bijzonder dat er na januari 2017 slechts drie (3) Ringmussen zijn gezien die in  

2015 zijn geboren. We ringden toen 265 jongen en 3 is dus net iets meer dan 1%!. Dat is wel een heel laag 

percentage. Het is nog gissen maar de jaargang 2015 lijkt bijna al helemaal van de aardbodem verdwenen te zijn. 

Komend broedseizoen zullen we proberen de vogels met jongen goed te bekijken op kleurringen. Misschien 

levert dat betere gegevens op. In 2016 ringden we 313 jonge vogels met kleurringen. In maart en april zijn 

daarvan 23 verschillende exemplaren teruggezien. Dat is bijna 7,5% en een betere score. Maar nog wel erg laag. 

We zijn benieuwd hoeveel we er in mei bij de nestkasten of op een andere plek als bijvoorbeeld broedvogel terug 

zullen zien.  

 

  Inmiddels hebben de eerste paren al nesten met eieren. Ze waren iets vroeger dan vorig jaar. Bij de laatste 

controles rond 15 april hadden 16 paartjes eieren! Het aantal broedparen in de nestkasten lijkt dit jaar groter dan 

vorig jaar. In de 2
de

 week van mei starten we met het ringen van de grotere nestjongen. 

 

Wie weet wat we nog meer zullen ontdekken? 

Vriendelijke groet, Arend Timmerman en Germ de Vries.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


