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Beste Ringmus waarnemers, 
 
Herfst. 
Eigenlijk willen we het nog niet weten maar de 
winter staat er aan te komen! Aan de 
Ringmussen merken we dat ook. Voor zover 
we dat konden opmerken zijn sommige vogels 
druk in de weer om de nestkasten te 
inspecteren. In elk geval, denken wij, dat dit 
gebeurt om ‘s-nachts in te slapen. Die 
nestkasten zitten al halfvol met vooral ook 
veren van andere vogels. Lekker warm! Zo’n 
kast kan mogelijk ook al geclaimd worden met 
het doel er straks in het voorjaar in te gaan 
broeden. Zo’n nestkast overigens had dus 
eerder schoongemaakt moeten worden! Als 
dat niet is gebeurd dan overleven daar de 
eventuele parasiten van het vorige 
broedseizoen. En dat kan fataal worden voor 
de jongen in het broedseizoen van 2018. Of 
het risico moet genomen worden en de kast 
alsnog schoon te maken. Het risico is dan dat 
de kast als winterslaapplaats wordt verstoord 
en is het afwachten of de Ringmussen 
opnieuw de kast willen gaan gebruiken.  
Overdag zien we nu ook groepjes maar ook 
aparte paartjes op de voederplaatsen. 
 

 
Denk om de notatie: links geel boven alluminium ring, 
rechts rood boven wit onder 

 

 
 
Dus mogelijk vormen zich nu al families van 
man en vrouw met het oog op het komende 
broedseizoen. 
 
Op de voederplaatsen. 
Op diverse plekken zijn er al weer veel 
Ringmussen  gezien. Maar opvallend veel nog 
zonder ringen! Terwijl we er toch vanaf 2015 
zo’n 1100 tot nu toe ringden! Natuurlijk 
werden er ook wel vogels met kleurringen 
gemeld. Van de vogels geringd in 2015 werden 
er tot nu toe nog maar zo’n 3% terug gezien 
en gemeld. Van de vogels geringd in 2016 tot 
nu toe ruim 10%. Er zijn dus nog maar een 
paar vogels in leven die ca. 3 jaar oud zijn. Op 
3 mei dit voorjaar vingen wij een vogel terug, 
geboren in 2013, die we in 2015 ook 
terugvingen en toen kleurringen om kreeg. Dit 
exemplaar, een mannetje, was dus in zijn 5de 
levensjaar. Gelet op de terugmeldingen dus 
een respectabele leeftijd! De meeste 
Ringmussen lijken niet veel ouder te worden 
dan 3 jaar!  Die oudsten kunnen dus (als ze dat 
halen) misschien maar maximaal twee keer 
aan het voortplantingsproces deelnemen. Er 
moet dus en snelle fitale doorstroming van 
nieuwe jonge vogels optreden om de 
populatie op peil te houden. Als er wat 
gebeurt met een jaarklasse(n) bijvoorbeeld 
door abnormale sterfte dan kan dat grote 
gevolgen hebben voor de aantallen en dus 
voor de (overleving van de) populatie.  Daar 
staat echter wel tegenover zoals wij bij 
Eastermar e.o. nu inmidderls weten dat 50 – 
75% van alle broedparen een 2de broedsel en 
20 – 35% een 3de broedsel heeft. En dus veel 
jongen grootbrengen. Per paar, vonden wij in 
de literatuur, dat dit om de populaties in stand 
te houden, minimaal gemideld 6 uitgevlogen 
jongen moeten zijn. Later zullen wij hier op 
terug komen om te zien of de Ringmussen bij 
Eastermar dat wel of niet halen.  
 
Die vogels zonder ringen waar komen die 
vandaan? Dat is nog een moeilijke vraag om te 
beantwoorden. Uit de ringgegevens uit ons 



land en België blijkt dat een deel van de vogels 
naar Noord Frankrijk gaat. Er zit na het 
broedseizoen dus enige trekbeweging in de 
populaties. Uit de waarnemingen van vogels 
die wij hebben geringd met kleurringen blijkt 
nog niet dat onze vogels de afgelopen 
seizoenen ver wegtrekken. Tot nu toe hebben 
we terugmeldingen uit een gebied van zo’n 10 
kilometer  rond Eastermar (Burgum, Tike, 
Boelenslaan, Surhuisterveen, Harkema: zie 

kaartje hieronder). Maar ….. voor het eerst is 
er nu ook een rechts geringde vogel zonder 
kleurring(en) bij Eastermar gezien dwz. op 
camera vastgelegd. Dus een vogel van elders. 
Maar dus onbekend van waar? Daarvoor had 
de vogel gevangen moeten worden of het 
ringnummer moeten worden afgelezen. En 
dat kon helaas niet! Wie weet lukt het ons 
toch nog hem/haar te vangen.                                                                      
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Lees het kaartje als volgt: 6/2 kj betekent: gezien in juni; vogel in 2

de
 levensjaar enz.. 

 
Een eerste bewerking van alle Nederlandse  en 
Belgische terugmeldingen van Ringmussen 
leverde een verrassing op. Wat is namelijk het 
geval. Voor ca 1975 trokken Ringmussen ook 
naar Portugal, Spanje en Zuid Frankrijk om te 
overwinteren. De afgelopen bijna 45 jaar doen 
ze dat echter niet meer. Nu gaan ze niet 
verder dan midden Frankrijk en overwinteren 
vooral in Noord Frankrijk. De omstandigheden 
om dichter bij het broedgebied te blijven voor 
een deel van de Ringmussen zijn kennelijk 
gunstiger geworden. Dan denk je natuurlijk 
aan het veranderende klimaat met winters die 
mild blijven.  

Dit project wordt thans financieel gesteund door het 
IJsvogelfonds Vogelbescherming, de Wiersma-Reitsma 
stichting, de fam U.Brouwer Eastermar en de Vereniging 
Eastermar’s Lânsdouwe.  

Het blijft een verrassende soort waar we graag 
nog veel meer van willen weten!  

Wij hebben de afgelopen maanden al veel 
ervaring met de aangeschafte camera’s 
opgedaan. Ze hebben gezorgd voor aardig wat 
gefilmde vogels met kleurringen. Als u een 
tijdje niet kunt waarnemen en Ringmussen op 
uw voerdertafel vermoedt, kunnen wij er een 
camera bij zetten. Dus laat dat weten…. 

Inmiddels kregen we ook al aardig wat 
financiële steun. Daar zijn we heel blij mee. 

Hartelijke groet , Arend Timmerman  tel. 0512 - 472015 
en Germ de Vries tel. 06 – 26572148. 

 
Wij ontvangen graag uw waarnemingen.

  


