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DOELSTELLINGEN VAN HET BELGISCH RINGWERK
Het ringen van vogels is een belangrijk instrument voor de monitoring en de studie van in het wild
levende vogelpopulaties. Het principe van het individueel merken laat toe richting en modaliteiten van
de vogeltrek te bestuderen alsook de populatiedynamica en de evolutie op te volgen van vitale
parameters (geboorte, overleving, doodsoorzaken). De continuïteit van het programma, dat in 1927 in
België begon, laat toe langetermijntendenzen vast te stellen. Dit is bijzonder actueel in de contekst van
de evaluatie van de toestand van het leefmilieu en van de invloed van klimaatswijzigingen.
Het Belgisch Ringwerk heeft tot doel:
op een kwaliteitsvolle wijze het verzamelen van gegevens te organiseren door een samenhangend
netwerk van vrijwillige gecertificeerde medewerkers-ringers
deze gegevens ter beschikking te stellen van wetenschappers, professionelen en amateurs, van
beheerders en beleidsverantwoordelijken
het ontwikkelen van kennis te bevorderen door deel te nemen aan de vorming van studenten van het
hoger onderwijs
het ontwikkelen van onderzoeksprogramma’s ten behoeve van het natuurbehoud

1
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Belgisch Ringwerk: verslag 2015

ACTIVITEITEN VAN HET BELGISCH RINGWERK IN 2015

Dit rapport stelt de in 2015 gerealiseerde activiteiten in België voor van het Belgisch Ringwerk van het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN).
Het Belgisch Ringwerk is ingeschakeld in het netwerk EURING, de vereniging van Europese
ringcentrales. Deze organisatie verzekert de coherentie van de coderingsmethode van de gegevens,
alsook het centraliseren van de hervangstbestanden. Dit alles is bedoeld om analyses op continentaal
niveau te vergemakkelijken en aldus te bevorderen. EURING ontwikkelt eveneens pan-Europese
onderzoekprogramma’s, waarin ook het Belgisch Ringwerk zich ten volle engageert.
Het belang van het ringen als instrument voor het behoud van vogels en de natuurlijke habitats wordt
geïllustreerd door de intensiteit van het wetenschappelijk gebruik van de aldus bekomen gegevens,
zowel voor zuiver wetenschappelijke en toegepaste publicaties als voor de rechtstreekse bepaling of
ontwikkeling van het beleid betreffende natuurbehoud via wetteksten en internationale conventies. De
doelstellingen van het Belgisch Ringwerk richten zich duidelijk op de biologie van het natuurbehoud,
waarbij de continuïteit in het verzamelen van de gegevens, de robuustheid van de staalname, de
methodologische analyses en de promotie van autecologische studies bevorderd wordt. Het Belgisch
Ringwerk maakt het zo mogelijk dat België, en ook de Gewesten, hun verplichtingen kunnen nakomen
bij het opvolgen van de vogelpopulaties, in het bijzonder de trekvogels. Deze verplichtingen volgen
rechtstreeks uit de EU-richtlijnen 79/409, 92/43, uit de Conventie van Bonn betreffende het Behoud
van trekkende soorten (CMS) en het akkoord over de watervogels van Afrika-Eurazië (AEWA). De
bijdrage van België tot de studie van de trekroutes van de Kleine Zwaan (Cygnus bewickii), de
Huiszwaluw (Delichon urbicum), de Roodhalsgans (Branta ruficollis), de Toendraslechtvalk (Falco
peregrinus calidus) en de Waterrietzanger (Acrocephalus paludicola) zijn verschillende voorbeelden.
Epidemiologisch toezicht en monitoring van invasieve soorten vormen eveneens belangrijke bijdragen
op Europees niveau (zie hoofdstuk V).
Dit werk wordt gerealiseerd dank zij de inzet van een netwerk van 50 ringgroepen met een totaal van
361 vrijwillige medewerkers-ringers. Voor een actuele staat van dit netwerk, zie Hoofdstuk I.
Informatie verstrekken aan het grote publiek en het laten delen in de verworven kennis zijn permanente
doelstellingen van de Belgische Ringcentrale. Het is in deze optiek dat de internetsite BeBirds
ingehuldigd werd in december 2015. Deze site legt onze doelstellingen en onze werking uit, laat het
publiek toe de terugmeldingen sinds 1927 op kaart te visualiseren en beschrijft in detail verschillende
onderzoeksprogramma’s. Hoofdstuk II geeft een beschrijving van deze nieuwe tool.

Tijdens het jaar 2014 werden er in België 700.518 wilde vogels geringd. Voor de details van de
aantallen per soort en per leeftijdsklasse (pulli vs volgroeid), zie Hoofdstuk III
Sinds 2000 wordt een grote inspanning gedaan om de ringgegevens te informatiseren (programma
PAPAGENO), dit om de toegang tot en het bestuderen van deze gegevens te vergemakkelijken. Bijna
het totaal van de jaarlijks verzamelde ringgegevens in België is elektronisch beschikbaar. De huidige
doelstelling is het vervolledigen van het bestand van hervangsten. Voor de stand van zaken op gebied
van informatisering van de ringgegevens, zie Hoofdstuk IV. Het totaal van ring- en
terugmeldingsgegevens bedraagt op dit ogenblik respectievelijk 13.220.770 en 775.509.
De wijze van de certificering van de ringers van het KBIN is een van de pijlers van het systeem omdat
het de kwaliteit van de verzamelde gegevens garandeert. De resultaten van de examenzitting van 2015,
waaraan 12 kandidaten deelnamen, zijn opgenomen in Hoofdstuk V.
De actuele onderzoekprogramma’s worden voorgesteld in Hoofdstuk VI. De belangrijkste thema’s
waarin het Belgisch Ringwerk expertise opbouwt, zijn: de studie van trekroutes en -gedrag,
populatieschommelingen, het probleem van invasieve soorten, lange-termijn monitoring van kwetsbare
soorten en epidemio-monitoring bij in het wild levende vogels.
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De Ringcentrale werkt rechtstreeks samen met Universiteiten en Hogescholen met het oog op het
gebruik van de gegevens. De lopende thesissen, verhandelingen en studiewerken worden in Hoofdstuk
VII voorgesteld.
De lijst van de 22 ontvangen aanvragen voor toegang tot de gegevens in 2015 wordt in Hoofdstuk VIII
voorgesteld.
Bewustmaking tot de schoonheid en kwetsbaarheid van de natuur is een onderdeel van de essentiële
doelstellingen van het Belgisch Ringwerk. De acties die in dit kader werden gerealiseerd, worden
voorgesteld in Hoofdstuk IX met in het bijzonder de 3 ringstations die open en toegankelijk zijn voor
het publiek.
Het bibliografisch repertorium van de studies die gebruik maken van geringde vogels in het kader van
de activiteiten van het Belgisch Ringwerk, wordt stelselmatig vervolledigd. De lijst van de
gepubliceerde werken in 2015 wordt voorgesteld in Hoofdstuk X.
De laatste jaren werden er verschillende procedures ingevoerd die toepasselijk zijn op de
ringactiviteiten. Zij worden vermeld in Hoofdstuk XI. De procedures in verband met de toegang tot de
gegevens zijn opgenomen in Hoofdstuk XII en XIII. Ze vormen de basis van het systeem: de
toegankelijkheid van de gegevens voor wetenschappelijke analyse, natuurbehoud en natuurbeheer.
Het Belgisch Ringwerk (KBIN) wordt gefinancierd door de FOD Wetenschapsbeleid en door de
ringers zelf. Tijdens de behandelde periode werd bijkomende financiering bekomen van de FOD
Volksgezondheid, het FAVV, het CODA-CERVA, de Provincie West Vlaanderen, de regering van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Stad Brussel, de gemeenten Sint-Pieters-Woluwe, Ukkel,
Beauvechain en Lasne, het Interregional Expedition Centre “Arctica” (Salekhard), de Agreement on the
Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds (AEWA), ENGIE (Electrabel).
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HOOFDSTUK I
HET NETWERK VAN MEDEWERKERS - RINGERS IN 2015
Het netwerk van ringer-medewerkers
Het netwerk van Belgische ringers telde 361 gecertificeerde medewerkers in 2015. De nu geldende
procedure inzake certificering wordt uiteengezet in Hoofdstukken IV en XIII. Vijftig ringgroepen en
ringstations, waaraan men een groep die over het hele grondgebied actief is moet bijvoegen, waren in
2015 actief. Ze telden elk tussen de 1 en 22 ringers. De mediaan bedraagt 6 ringers per ringgroep.
Drieëndertig groepen hebben hun zetel in Vlaanderen, 16 in Wallonië en 1 in Brussel. De geografische
spreiding van de ringers is weergegeven in Figuur 1.

Figuur 1: Woonplaats van de 361 medewerkers ringers van het KBIN in 2015. De woonplaats van de
groepsoverste is aangeduid met een rode stip.

Bij de in 2015 ingeschreven ringers hebben er 279 (74.5%) een vangvergunning, 44 (12.4%) een
nestvergunning, en 48 (13.1%) een specifieke vergunning. Twee ringers bezitten een nestvergunning én
een specifieke vergunning.
De verdeling van de ringvergunningen (zonder de dubbele vergunningen mee te rekenen) over de
verschillende gewesten is als volgt: 279 voor het Vlaams Gewest, 143 voor het Waals Gewest en 27
voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De evolutie van het aantal ringers is sinds 2008 stabiel gebleven, de vergunningen van studenten die
aan hun eindwerk of thesis werken buiten beschouwing gelaten (Figuur 2). Dit aantal hangt af van de in
universiteiten ontwikkelde projecten en varieert dus niet volgens dezelfde parameters zoals in het geval
van de andere werkgroepen en stations van het netwerk.
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Figuur 2 : Evolutie van het aantal medewerkers-ringers per type vergunning (V = vangvergunning, S =
specifieke vergunning, N = nestvergunning).

De groepsverantwoordelijken hebben een cruciale rol voor het goed functioneren van het netwerk. Ze
coördineren het werk van de groep, ze zijn de interface met het KBIN, ze zijn een kruispunt bij de
transmissie van gegevens, ze begeleiden de vorming van stagiairs en ze leveren een bijdrage in de
evolutie van het systeem onder meer via hun deelname aan de jaarlijkse vergadering van de
groepsverantwoordelijken. De Ringdienst is hun veel verschuldigd!
Jan Gabriëls, groepsoverste van het ringstation 62 Bokrijk sinds het structureren van het medewerkersringers netwerk in de jaren ’60, en groot figuur van de veldornithologie in Limburg, heeft de fakkel
doorgegeven aan zijn zoon Peter.
Paul Van Roste, groepsoverste gedurende 50 jaar van wgr. 05 Durme, heeft zich eveneens
teruggetrokken. Het is Marc Hebbelinck die zijn opvolging verzekert.
Hartelijk dank aan deze twee heren voor de tientallen jaren van intens werk en grote administratieve
stiptheid; beiden blijven bovendien medewerker-ringer van het KBIN. Dank ook aan de nieuwe
oversten voor hun toekomstige inspanningen.
Francis Bathy heeft zijn verantwoordelijkheid van werkgroep 48 Famenne doorgegeven om zich
volledig te wijden aan de bescherming en opvolging (via het ringen) van de Steenuil (Athene noctua)
en de Kerkuil (Tyto alba) in de streek van de Famenne. Eric Heymans is de nieuwe groepsoverste.
Dank aan beiden voor hun inspanningen voor een betere kennis en behoud van wilde vogels in deze
prachtige regio.
Luc Menschaert van werkgroep 25 Crex heeft in 2015 besloten zijn carrière als ringer te beëindigen.
Hij ringde in de regio van Oudenaarde sinds 1965. Dank aan hem voor zijn 50-jarige medewerking.

We betreuren het overlijden van drie uitzonderlijk dynamische actieve medewerkers-ringers.
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Paul Vercauteren van werkgroep 05 Durme heeft ons op 4 mei verlaten. Hij was een kenner van de
vogels van het Waasland (Oost-Vlaanderen) en was zeer actief in zowel de vzw. van Durme, werkend
voor het behoud van de natuur in de regio, als Vogelbescherming Vlaanderen. Hij onderscheidde zich
door zijn artistieke talenten: hij beeldhouwde en schilderde tot in de perfectie balsahouten
vogelbeelden. Hij heeft als ringer aanzienlijk bijgedragen bij het documenteren van de achteruitgang
van meerdere kenmerkende broedvogels en schreef een studie over de rui van de Holenduif (Columba
oenas).
Walter Goris van station 65 de List is op 1 oktober overleden na een korte agressieve ziekte. Walter
was een zeer actieve medewerker. Hij ringde in zijn regio te Sint-Job-int’t-Goor, ten noordoosten van
Antwerpen, maar vooral te Hodister, in de Ardennen, waar hij door de jaren heen een zeer dynamisch
ringstation had opgericht. Zoals velen onder jullie, had hij een biotoop van meerdere hectaren ingericht
voor vogels op trek, door er honderden bessenstruiken te planten. De collega’s van zijn ringgroep
hebben besloten om in dit biotoop te Hodister verder te ringen.
Jef Van Hoe was DE Belgische specialist in het vangen en ringen van Goudplevieren (Pluvialis
apricaria), Kieviten (Vanellus vanellus), Wulpen (Numenius arquata) en andere steltlopers. In heel
zijn carrière als ringer, voornamelijk in de polders van de Westhoek (West-Vlaanderen) heeft Jef er
duizenden geringd. De laatste jaren was hij een zeer behulpzaam en efficiënte medewerker voor de
monitoring van de vogelgriep bij wilde vogels. Hij overleed op 3 januari 2016 op 69-jarige leeftijd.
Jef liet zich vooral opmerken door zijn vriendelijk karakter, zijn kennis over het gedrag van steltlopers
en zijn expertise voor het ontwikkelen van systemen voor het installeren van platte netten. Hij legde
vooral de nadruk op het belang voor ringers om in groep te werken en hij zette zich ook heel erg in bij
de vorming van nieuwe medewerkers.
Het is dankzij het werk en de kennis van mensen zoals Paul Vercauteren, Walter Goris en Jef Van Hoe
dat we kunnen bijdragen aan een beter inzicht van de populatiedynamica, de routes en de
migratiestrategieën van vogels. Dank aan hen.
De ornithologen van het Groothertogdom Luxemburg maken deel uit van het Belgisch Ringwerk. De
29 ringers van werkgroep 33 Regulus gebruiken Belgische ringen volgens de procedures die in België
van kracht zijn. De uitwisseling van gegevens is permanent, onder andere via hun deelname aan de
jaarlijkse vergaderingen (groepsverantwoordelijken en Ringday) en hun tussenkomsten op het
internetforum. De Luxemburgse collega’s hebben in totaal 26.758 vogels geringd in 2014.
Jaarvergadering van de groepsverantwoordelijken
De jaarlijkse vergadering van de groepsoversten ging door op 4 februari 2015 voor de franstaligen en
op 5 februari voor de nederlandstaligen.
In totaal waren 38 van de 50 verantwoordelijken van actieve ringgroepen aanwezig of
vertegenwoordigd. De resultaten en de werking van de Ringcentrale in 2014 werden voorgesteld en
besproken. De volgende punten genoten speciale aandacht:
Transmissie van gegevens: er wordt herinnerd aan het belang om gegevens binnen de voorziene
termijnen (zie de procedure ad hoc) in te sturen. Dit geldt zowel voor ringgegevens, meldgegevens als
voor de jaarstaat. Indien de ringgegevens niet beschikbaar zijn op het ogenblik dat een vogel wordt
teruggemeld, betekent dit steeds een aanzienlijk langere looptijd van het verwerken van de
terugmelding. De risico’s op verlies van de gegevens nemen toe en uiteindelijk zijn er niets dan
verliezers: de ringer, de melder en de gegevensbank. Het is bijna onvermijdelijk dat binnen een
netwerk van honderden medewerkers, die elk jaar honderdduizenden gegevens verzamelen, er
gegevens verloren gaan. Maar enkele steekproeven begin 2015 hebben aangetoond dat er grote
verschillen zijn tussen de groepen op het vlak van de frekwentie en de aantallen verloren of niet
doorgestuurde gegevens. In bepaalde gevallen wordt bovendien niet of zelden gereageerd op een vraag
naar gegevens. Blijkbaar zijn bepaalde groepen of ringers dus slordig, wat maakt dat er in 2015 meer
controles zullen plaatsvinden. In voorkomend geval zal op basis hiervan het afleveren van ringen
beperkt of stopgezet worden. Aan de groepsverantwoordelijken wordt gevraagd om streng te zijn
tegenover hun medewerkers en geen ringen meer te geven aan hen die hun gegevens niet tijdig
doorgeven. Indien ze op dat vlak steun nodig hebben, kunnen ze steeds beroep doen op de Ringcentrale
om die te geven.
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Medewerking met verenigingen of instituten: het is en blijft een constante bekommernis van het
KBIN om als partner samen te werken met gelijkaardige doelstellingen. Dit laat toe onze doelmatigheid
te verhogen en valoriseert onze expertise. Dergelijke samenwerkingen moeten echter ontwikkeld
worden in volledige transparantie om zowel de doelstellingen als de financiële implicaties te kunnen
valideren. In twee gevallen was dit in 2014 niet het geval. Ringers werden rechtstreeks gecontacteerd
om voor eigen rekening mee te werken aan een project waarbij gebruik werd gemaakt van hun
expertise als medewerker-ringer van het KBIN. Sommige ringers zijn daar op ingegaan zonder overleg
met de Ringcentrale. Vanaf nu is elke ringer, als hij gecontacteerd wordt door om het even welk
organisme om een opdracht uit te voeren waarbij beroep gedaan wordt op zijn expertise als
medewerker-ringer, verplicht dit onmiddellijk te melden aan de Ringcentrale. Enkel op die manier kan
de gevraagde samenwerking gevalideerd worden op het niveau van de te bereiken doelstellingen en
kunnen de praktische en financiële modaliteiten worden vastgelegd in gemeenschappelijk overleg
tussen alle betrokkenen. Deze maatregel is niet van toepassing voor medewerker-ringers die
personeelslid, student of stagiair zijn van universiteiten of openbare onderzoeksinstellingen.
Examens: De resultaten van de examens eind 2014 waren zeer goed, zeker in vergelijking met de
sessie 2013, hetgeen een belangrijke reden tot voldoening is. Alle examinatoren beklemtonen
eensgezind de noodzaak dat de kandidaten een perfecte kennis moten hebben van de principes en de
modaliteiten van de rui en van de topografie van de vogel. Aan de groepsverantwoordelijken wordt dan
ook gevraagd er zich van te vergewissen dat de kandidaten deze examenstof beheersen.
Website: Het op de site zetten van de pagina’s die betrekking hebben op de Ringcentrale is voorzien in
het tweede semester 2015; zie Hoofdstuk II.
Kwaliteit van de gegevens (vraag van Robert Thomas): De kwaliteit van de verzamelde gegevens is
en blijft een bijzonder aandachtspunt. Determinaties moeten vanzelfsprekend correct zijn maar ook zo
volledig mogelijk. Goudvinken (Pyrrhula pyrrhula), Barmsijzen (Carduelis flammea) en Beflijsters
(Turdus torquatus) kunnen in de meeste gevallen tot op het niveau van de ondersoort gedetermineerd
worden. In voorkomend geval moeten ook de standaard-opmerkingen die voorzien zijn in Papageno,
maximaal ingevoerd worden. Dit geldt ook voor de geografische precisie van de ringplaats. Verder
verhogen het gewicht, de vleugellengte en het uur aanzienlijk de waarde van een ringgegeven; telkens
de mogelijkheid zich voordoet, moeten deze gegevens ingevoerd worden. Ook elke terugmelding moet
verplicht worden ingevoerd. Elke terugmelding heeft immers zijn waarde, zelfs als de vogel de dag
ervoor op dezelfde plaats werd geringd.
Het spreekt bovendien vanzelf dat elke ringer er toe gehouden is om permanent zijn kennis te
ontwikkelen en zijn vaardigheden aan te scherpen om goede gegevens in een minimum van tijd te
verzamelen.
Impact van budgettaire maatregelen (vraag van Robert Thomas): het nieuwe regeringsakkoord
voorziet in een daling van de orde van 20% van de werkingstoelagen van de federale openbare
diensten, inclusief de Federale Wetenschappelijke Instellingen (dus ook van het KBIN). Nochtans zal
dit op korte termijn geen gevolgen hebben voor de werking van de Ringcentrale, en dit om de volgende
redenen: i) de meerderheid van het personeel behoort tot het statutair kader, wat niet gevat is door de
budgettaire beperkingen, ii) de werkingsuitgaven berusten voornamelijk op externe financiering
(jaarlijkse bijdrage van de ringers zelf, onderzoekscontracten, subsidies en mecenaat), iii) de
investeringsuitgaven zijn praktisch nul, iv) de kwaliteit en het belang van het geleverde werk heeft er
voor gezorgd dat het interne werkingsbudget slechts licht werd verminderd.
Het voorgaande illustreert de waarde van externe financieringsbronnen, zoals die van de medewerkerringers, en de kwaliteit van onze expertise en onze gegevensbanken. Het is dus essentieel om op deze
weg verder te gaan en de werking zoals we die nu kennen aan te houden: een ringwerk zonder
beperkingen op de aantallen of op sommige soorten.
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Discussie over het aantal dagelijks geringde vogels in bepaalde ringstations (vraag van Robert
Thomas): Sommige dagoverzichten, zoals ze onder meer gepubliceerd worden op het portaal
“Trektellen”, roepen vragen op bij ringers en niet-ringers. Is het deontologisch aanvaardbaar om
honderden vogels te ringen in een tijdsspanne van enkele uren? Het antwoord is ondubbelzinnig ja,
mits een goede organisatie en gezond verstand. Dit wil zeggen indien de weersomstandigheden dit
toelaten, indien de ringers (en de helpers) in voldoende aantal aanwezig zijn en ze in staat zijn om een
grote efficiëntie aan de dag te leggen inzake het proces van netbezoek-opslaan van de vogels in de
zakjes-ringen-nota’s nemen en mits alle materiaal (zakjes) en infrastructuur (schuilplaats tegen de
regen) aanwezig is.
De procedure van december 2014 betreffende het manipuleren van vogels bij het ringen, preciseert een
aantal parameters die hier in acht moeten genomen worden. Efficiëntie, m.a.w. het snel verwerken van
de vogels dank zij een zeer goede kennis van de kenmerken, het gezond verstand dat moet toelaten
slechts een aangepast aantal netten op te zetten en ze te sluiten bij slechte weersomstandigheden, zijn
echter moeilijk objectief te beoordelen. Het voldoen aan deze vereisten is trouwens niet echt
afhankelijk van het aantal gevangen vogels. Ringers die, ongeacht het aantal gevangen vogels, geen
blijk zouden geven van zelfevaluatie en zelfcontrole hebben trouwens geen plaats in het netwerk. En
dat geldt ook voor hen die de procedures niet respecteren.
Toelating voor het manipuleren van Kerkuilen, afgeleverd door het ANB aan de leden van de
Kerkuilwerkgoep (meerdere vragen): Het blijkt dat de Kerkuilwerkgroep voor zijn medewerkers een
toelating heeft gekregen om nestkasten van Kerkuilen te controleren op hun bezetting, om ze te
reinigen en in voorkomend geval, om de vogels te manipuleren. In zijn lijst van medewerkers heeft de
Kerkuilwerkgroep op eigen initiatief ook medewerker-ringers van het KBIN opgenomen. Bovendien
stelt de Kerkuilwerkgroep zelf een kalender op voor het bezoeken van de nestkasten en is er ook
aandacht voor een aantal logistieke aspecten zoals een verzekeringspolis.
Het KBIN is op geen enkele wijze betrokken bij de acties van de Kerkuilwerkgroep. Medewerkerringers van het KBIN beschikken over de nodige vergunning om Kerkuilen te ringen en dus te
manipuleren en zijn dus op geen enkele wijze verplicht om de aanbevelingen van de Kerkuilwerkgroep
op te volgen.

RINGDAY 2015
Ringday 2015 vond op zondag 22 maart 2015 plaats in het Provinciaal Natuurcentrum Bokrijk
(www.provinciaalnatuurcentrum.be) in Limburg. Het ging om een gemeenschappelijke organisatie van
de werkgroepen 62 Bokrijk, 03 Tongeren en 04 Noord-Limburg, onder leiding van Jan Gabriëls,
groepoverste van het ringstation 62 Bokrijk. De organisatie kon bogen op de steun van LIKONA, van
het Provinciaal Natuurcentrum Bokrijk en van de provincie Limburg.
Het middagmaal, thee en koffie, werden door de provincie Limburg aangeboden. Tijdens de hele dag
werden ook dranken (o.a. regionale bieren zoals ter Dolen en het Gagelbier) en Limburgse vlaaien
aangeboden, wat mogelijk maakte om de contacten tussen de ringers te versterken en nieuwe
samenwerkingen te ontwikkelen.
Meerdere ringers hebben de werking van netten en vallen, aangepast voor het ringen van verschillende
soorten zangvogels en roofvogels, tentoongesteld en uitgelegd.
Tevens was er een stand van het KBIN met demonstratie en verkoop van ringmateriaal (grote keuze
van mistnetten, ring- en ontringtangen, meetlatten, linnen zakjes en weegschalen).
Er waren begeleide bezoeken aan het natuurreservaat het Wik (ringplaats van st 62 Bokrijk) om 11u00
in het Frans en om 14u00 in het Nederlands.
De Nederlandstalige voordrachten werden in de voormiddag gehouden, de Franstalige in de namiddag.
Iedereen was welkom op elke sessie.
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09u00 Ontvangst van de deelnemers
09u30 Welkomstwoord door Jan Gabriels ringgroepoverste van wgr. 62 Bokrijk
09u40 Het ringen in het Wik (Jan Gabriels wgr. 62 Borkrijk)
10u00 Het opnemen van biometrische gegevens bij het ringen: waarom, wanneer, hoe? (Didier
Vangeluwe, KBIN)
10u40 - 11u00 Pauze
11u00 Wat moet u weten voor het ringexamen ivm ruistrategieën? (Norbert Roothaert, st. 64 de
Blankaart en Johan Vanautgaerden wgr 1 Leuven)
11u20 Tien jaar watervogels ringen in Sint-Agatha-Rode: vangmethode en resultaten. (Luc Vanden
Wyngaert, st 68 Ysedael)
11h40 Hoe de ideale balchatri maken? (Eddy Colson wgr. 3 Tongeren)
12u00 – 14u00: Lunch
14u00 Aanvang van de Franstalige voordrachten: welkomstwoord door Eddy Colson (wgr. 03
Tongeren)
14u10 Het ringen in het Wik (Jan Gabriels wgr 62 Borkrijk)
14u30 Het opnemen van biometrische gegevens bij het ringen: waarom, wanneer, hoe? (Didier
Vangeluwe, KBIN)
15u10 Wat moet u weten voor het ringexamen ivm ruistrategieën? (André Lambotte wgr. 12 Emberiza
en Robert Thomas wgr. 47 Heuseux)
15h30 – 15h50: Pauze
15u50 10 jaar watervogels ringen in Sint Agatha Rode: vangmethode en resultaten. (Luc Vanden
Wyngaert, wgr. 68 Ysedael)
16u10 Hoe de ideale balchatri maken? (Eddy Colson wgr. 3 Tongeren)
16u30 Einde van de Franstalige voordrachten
17u30 Einde van de Ringday 2015
In totaal namen 136 ringers en stagiairs uit 37 werkgroepen deel aan deze vierde Ringday (Figuur 3),
uiterst bekwaam georganiseerd op een prachtige locatie door Jan Gabriëls en de werkgroepen van de
provincie Limburg.
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Figuur 3. Herinnering aan Ringday 2015. Van links-boven naar rechts-beneden : welkomstwoord door
Jan Gabriëls, groepsoverste van het station 62 Bokrijk en organisator van Ringday 2015 ; Susanne
Englert (KBIN) tegenover Antoine Cornelis en Rik De Jaegher (beiden van wgr. 15 Zeebrugge); JeanMarc Laurent (wgr. 49 Il Mouchet) en José Defourny (wgr. 14 de l’Est) in bewondering voor een
lokale specialiteit ; Luc Vanden Wyngaert presenteerde de synthese van 10 jaar ringen van watervogels
in het kader van de epidemiologische monitoring van de vogelgriep.
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HOOFDSTUK II
WEBSITE BEBIRDS
De pagina’s voorbehouden aan het Belgisch Ringwerk – BeBirds – werden online geplaatst op
11/12/2015 op de website van de Operationele Directie Natuurlijk Milieu (OD Natuur) van het KBIN:
http://odnature.naturalsciences.be/bebirds/
De doelstelling is vierdelig:





Uitleggen van de doelstellingen en functioneringsprincipes van het Belgisch Ringwerk ;
Aanbieden van een portaal voor het ingeven van terugmeldingsgegevens bedoeld voor het
grote publiek ;
Vrije toegang verlenen tot de gegevens, resulterend uit het werk van het Belgisch
Ringcentrum ;
Aan de medewerkers-ringers een gemakkelijke toegang bieden tot nuttige documenten ;

Elke pagina wordt in 3 talen aangeboden (Nederlands, Frans en Engels) en wordt met foto’s en kaarten
geïllustreerd. De website is toegankelijk op de verschillende besturingssystemen en omgevingen
(Windows, Apple, vast, mobiel).
Er zijn 9 tabbladen (figuur 4).

Figuur 4. Startpagina van de website.

De doelstellingen en functioneringsprincipes worden uitgelegd in de tabbladen « Waarom vogels
ringen ? », « Hoe werken we ? », « Toegang tot de gegevens » en « Hoe medewerker-ringer
worden ? ». Een reeks publicaties en nuttige formulieren kunnen gedownload worden.
Het invoerportaal laat de ontdekker van een geringde vogel toe om zijn waarneming gemakkelijk en
nauwkeurig te melden door de vindplaats rechtstreeks aan te duiden op een kaart van Google Maps. De
persoonlijke gegevens van de waarnemer (naam en adres) worden opgeslagen aan de hand van cookies
om zo een eventueel volgende invoer te vergemakkelijken. Een verklarende tekst informeert de
waarnemer over de verwerkingsprocedure van de gegevens en meldt dat hem een terugmeldingsfiche
met daarop alle gegevens over de door hem waargenomen vogel opgestuurd wordt na verwerking en
validatie.
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Een geografische applicatie biedt het publiek de mogelijkheid om de verzameling van de
terugmeldingsgegevens die sinds 1927 resulteren uit het werk van de Belgische Ringcentrale in kaart te
brengen. Het betreft meer dan 270 soorten en ongeveer 780.000 terugmeldingen die op soort, leeftijd en
geslacht gesorteerd kunnen worden. De kaart is interactief: het is mogelijk om in en uit te zoomen,
tussen een land- of satellietkaart te kiezen en de locaties te bekijken via Street View. Klikken op een
terugmeldingspunt laat toe om het etiket van de gegevens van de betreffende terugmelding te bekijken.
De gegevensetiketten zijn eveneens beschikbaar in de vorm van een uitrolvenster op hetzelfde scherm.
Klikken op een regel van het uitrolvenster laat toe de geselecteerde terugmelding op de kaart te
bekijken (figuur 5).
Deze geografische applicatie is de krachtigste en meest volledige die momenteel beschikbaar is op het
internet.

Figuur 5. Online in kaart gebrachte terugmeldingen van de Veldleeuwerik (Alauda arvensis).
Een selectie van lopende onderzoeksprogramma’s wordt voorgesteld en is bestemd om in de toekomst
uitgebreid te worden. Het enige programma dat momenteel aangeboden wordt, is de studie van de
nieuwe trekroutes van de Kleine Zwaan « De odyssee van de Kleine Zwaan – een andere route naar
Griekenland ». De populatie van deze soort die in het Noordzeegebied overwintert gaat aanzienlijk
achteruit gaat terwijl er zich, op hetzelfde moment, een nieuwe overwinteringsgebied ontwikkelt in de
Evrosdelta, aan de Griekse en Turkse grenzen. Een geografische applicatie laat toe om het publiek in
real time de verplaatsingen van de met GPS-GSM zenders uitgeruste zwanen in Siberië te volgen. Een
blog laat toe om de meest recente ontwikkelingen van het programma te posten, zonder op de
wetenschappelijke publicaties te moeten wachten.
De medewerkers-ringers hebben verder toegang tot met een paswoord beveiligde pagina’s die nuttige
documenten aanbieden: functioneringsprocedures, het computerprogramma Papageno en de
updatebestanden.
De jaarverslagen zijn downloadbaar in PDF-formaat.
De website van BeBirds werd ontwikkeld door de SWAP-dienst (Scientific Web sites and
Applications) van OD Natuur van het KBIN.
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HOOFDSTUK III
JAARSTAAT VAN DE IN BELGIË IN 2014 GERINGDE VOGELS
Wetenschappelijk naam

Soort

pulli

FG

totaal

Gavia stellata

Roodkeelduiker

0

1

1

Tachybaptus ruficollis

Dodaars

1

15

16

Podiceps cristatus

Fuut

0

26

26

Podiceps nigricollis

Geoorde Fuut

0

4

4

Sula bassana

Jan Van Gent

0

2

2

Phalacrocorax carbo

Aalscholver

78

8

86

Ixobrychus minutus

Woudaapje

0

2

2

Egretta garzetta

Kleine Zilverreiger

Ardea cinerea

Blauwe Reiger

Ardea purpurea

Purperreiger

Ciconia nigra

Zwarte Ooievaar

Ciconia ciconia

0

1

1

139

11

150

0

1

1

28

1

29

Ooievaar

132

2

134

Platalea leucorodia

Lepelaar

17

0

17

Cygnus olor

Knobbelzwaan

41

59

100

Cygnus bewickii

Kleine Zwaan

0

16

16

Cygnus atratus

Zwarte Zwaan

0

2

2

Anser albifrons

Kolgans

0

1

1

Branta canadensis

Canadese Gans

114

557

671

Branta leucopsis

Brandgans

1

29

30

Alopochen aegyptiacus

Nijlgans

14

23

37

Tadorna tadorna

Bergeend

0

140

140

Aix galericulata

Mandarijneend

0

1

1

Callonetta leucophrys

Roodschouderstaling

0

2

2

Anas strepera

Krakeend

23

8

31

Anas crecca

Wintertaling

0

64

64

Anas platyrhynchos

Wilde Eend

49

493

542

Anas acuta

Pijlstaart

0

1

1

Anas querquedula

Zomertaling

0

5

5

Anas flavirostris

Geelsnaveltaling

0

1

1

Netta rufina

Krooneend

0

1

1

Aythya ferina

Tafeleend

13

20

33

Aythya fuligula

Kuifeend

15

129

144

Melanita fusca

Grote Zeeëend

0

1

1

Pernis apivorus

Wespendief

13

7

20

Milvus milvus

Rode Wouw

73

11

84

Circus aeruginosus

Bruine Kiekendief

62

2

64

Circus cyaneus

Blauwe Kiekendief

0

1

1

Accipiter gentilis

Havik

255

27

282

Accipiter nisus

Sperwer

243

446

689
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Wetenschappelijk naam

Soort

Buteo buteo

Buizerd

Pandion haliaetus

Visarend

Falco tinnunculus

pulli

FG

totaal

321

140

461

0

2

2

Torenvalk

1889

219

2108

Falco columbarius

Smelleken

0

5

5

Falco subbuteo

Boomvalk

7

33

40

Falco peregrinus

Slechtvalk

169

6

175

Perdix perdix

Patrijs

0

6

6

Coturnix coturnix

Kwartel

0

2474

2474

Phasianus colchicus

Fazant

0

9

9

Rallus aquaticus

Waterral

6

1861

1867

Porzana porzana

Porseleinhoen

0

69

69

Gallinula chloropus

Waterhoen

12

370

382

Fulica atra

Meerkoet

8

130

138

Grus grus

Kraanvogel

0

1

1

Haematopus ostralegus

Scholekster

65

84

149

Recurvirostra avosetta

Kluut

6

0

6

Charadrius dubius

Kleine Plevier

8

3

11

Charadrius hiaticula

Bontbekplevier

0

7

7

Pluvialis apricaria

Goudplevier

0

695

695

Vanellus vanellus

Kievit

656

168

824

Calidris canutus

Kanoetstrandloper

0

1

1

Calidris alba

Drieteenstrandloper

0

1

1

Calidris alpina

Bonte Strandloper

0

10

10

Philomachus pugnax

Kemphaan

0

43

43

Lymnocryptes minimus

Bokje

0

24

24

Gallinago gallinago

Watersnip

0

91

91

Scolopax rusticola

Houtsnip

0

26

26

Limosa limosa

Grutto

16

1

17

Limosa lapponica

Rosse Grutto

0

49

49

Numenius phaeopus

Regenwulp

0

53

53

Numenius arquata

Wulp

6

21

27

Tringa erythropus

Zwarte Ruiter

0

2

2

Tringa totanus

Tureluur

4

24

28

Tringa totanus totanus

Tureluur ssp totanus

0

2

2

Tringa nebularia

Groenpootruiter

0

16

16

Tringa ochropus

Witgatje

0

41

41

Tringa glareola

Bosruiter

0

4

4

Actitis hypoleucos

Oeverloper

0

108

108

Arenaria interpres

Steenloper

0

16

16

Larus melanocephalus

Zwartkopmeeuw

479

157

636

Larus minutus

Dwergmeeuw

0

1

1
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Wetenschappelijk naam

Soort

Larus ridibundus

Kokmeeuw

Larus canus

Stormmeeuw

Larus fuscus

Kleine Mantelmeeuw

Larus argentatus

Zilvermeeuw

Larus michahellis

pulli

FG

totaal

802

689

1491

0

240

240

361

150

511

233

127

360

Geelpootmeeuw

0

1

1

Larus marinus

Grote Mantelmeeuw

0

1

1

Sterna sandvicensis

Grote Stern

0

2

2

Sterna hirundo

Visdief

290

147

437

Sterna paradisaea

Noordse Stern

0

1

1

Sterna albifrons

Dwergstern

0

2

2

Chlidonias niger

Zwarte Stern

0

2

2

Uria aalge

Zeekoet

0

7

7

Uria lomvia

Dikbekzeekoet

0

1

1

Acla torda

Alk

0

1

1

Columba oenas

Holenduif

337

96

433

Columba palumbus

Houtduif

49

730

779

Streptopelia decaocto

Turkse Tortel

24

985

1009

Cuculus canorus

Koekoek

2

12

14

Psittacula krameri

Halsbandparkiet

0

288

288

Tyto alba

Kerkuil

2899

198

3097

Bubo bubo

Oehoe

72

7

79

Athene noctua

Steenuil

1990

326

2316

Strix aluco

Bosuil

818

301

1119

Asio otus

Ransuil

9

82

91

Asio flammeus

Velduil

0

3

3

Aegolius funereus

Ruigpootuil

Caprimulgus europaeus

Nachtzwaluw

Apus apus

Gierzwaluw

Alcedo atthis

Ijsvogel

Jynx torquilla

Draaihals

Picus viridis

6

1

7

28

69

97

421

308

729

0

261

261

11

334

345

Groene Specht

1

124

125

Dryocopus martius

Zwarte Specht

0

1

1

Dendrocopos major

Grote Bonte Specht

5

414

419

Dendrocopus medius

Middelste Bonte Specht

0

11

11

Dendrocopos minor

Kleine Bonte Specht

4

14

18

Lullula arborea

Boomleeuwerik

186

105

291

Alauda arvensis

Veldleeuwerik

5

11094

11099

Riparia riparia

Oeverzwaluw

1

1475

1476

Hirundo rustica

Boerenzwaluw

4118

11689

15807

Hirundo rustica x Delichon urbica

Boerenzwaluw x Huiszwaluw

0

5

5

Delichon urbica

Huiszwaluw

1191

2149

3340

Anthus campestris

Duinpieper

0

1

1
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Wetenschappelijk naam

Soort

pulli

FG

totaal

Anthus trivialis

Boompieper

0

874

874

Anthus pratensis

Graspieper

2

20140

20142

Anthus spinoletta

Water/oeverpieper

0

3

3

Anthus spinoletta spinoletta

Waterpieper

0

173

173

Anthus spinoletta littoralis

Oeverpieper

0

15

15

Motacilla flava

Gele Kwikstaart

5

1122

1127

Motacilla flava flava

Gele Kwikstaart ssp flava

0

61

61

Motacilla flava flavissima

Gele Kwikstaart ssp flavissima

0

11

11

Motacilla flava thunbergii

Gele Kwikstaart ssp thunbergii

0

18

18

Motacilla cinerea

Grote Gele Kwikstaart

73

756

829

Motacilla alba

Witte Kwikstaart

33

2573

2606

Motacilla alba alba

Witte Kwikstaart ssp alba

16

3964

3980

Motacilla alba yarrellii

Witte Kwikstaart ssp yarrellii

0

130

130

Bombycilla garrulus

Pestvogel

0

1

1

Cinclus cinclus

Waterspreeuw

757

42

799

Troglodytes troglodytes

Winterkoning

73

2989

3062

Prunella modularis

Heggemus

57

24587

24644

Erithacus rubecula

Roodborst

169

32827

32996

Luscinia luscinia

Noordse Nachtegaal

0

1

1

Luscinia megarhynchos

Nachtegaal

0

354

354

Luscinia svecica

Blauwborst

0

630

630

Luscinia svecica cyanecula

Witgesterde Blauwborst

0

522

522

Phoenicurus ochruros

Zwarte Roodstaart

223

235

458

Phoenicurus phoenicurus

Gekraagde Roodstaart

111

1998

2109

Saxicola rubetra

Paapje

0

157

157

Saxicola torquata

Roodborsttapuit

270

309

579

Oenanthe oenanthe

Tapuit

0

72

72

Oenanthe oenanthe leucorhoa

Tapuit ssp leucorhoa

0

56

56

Oenanthe oenanthe oenanthe

Tapuit ssp oenanthe

0

46

46

Turdus torquatus

Beflijster

0

29

29

Turdus torquatus torquatus

Beflijster ssp torquatus

0

9

9

Turdus torquatus alpestris

Beflijster ssp alpestris

0

1

1

Turdus merula

Merel

480

9673

10153

Turdus pilaris

Kramsvogel

0

1682

1682

Turdus philomelos

Zanglijster

54

20971

21025

Turdus iliacus

Koperwiek

0

15823

15823

Turdus viscivorus

Grote Lijster

7

90

97

Cettia cetti

Cetti's Zanger

0

127

127

Locustella naevia

Sprinkhaanrietzanger

0

2802

2802

Locustella fluviatilis

Krekelzanger

0

1

1

Locustella luscinioides

Snor

0

79

79

Acrocephalus paludicola

Waterrietzanger

0

98

98

Acrocephalus schoenobaenus

Rietzanger

0

10680

10680
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Wetenschappelijk naam

Soort

pulli

FG

totaal

Acrocephalus dumetorum

Struikrietzanger

0

2

2

Acrocephalus palustris

Bosrietzanger

11

11564

11575

Acrocephalus scirpaceus

Kleine Karekiet

24

75607

75631

Acrocephalus arundinaceus

Grote Karekiet

0

26

26

Hippolais icterina

Spotvogel

0

527

527

Hippolais polyglotta

Orpheusspotvogel

0

32

32

Sylvia nisoria

Sperwergrasmus

0

35

35

Sylvia curruca

Braamsluiper

0

603

603

Sylvia curruca blythi

Braamsluiper ssp blythi

0

1

1

Sylvia communis

Grasmus

3

6352

6355

Sylvia borin

Tuinluiter

1

11767

11768

Sylvia atricapilla

Zwartkop

19

151335

151354

Phylloscopus inornatus

Bladkoninkje

0

115

115

Phylloscopus inornatus inornatus

Bladkoninkje ssp inornatus

0

40

40

Phylloscopus schwarzi

Raddes Boszanger

0

1

1

Phylloscopus sibilatrix

Fluiter

35

364

399

Phylloscopus fuscatus

Bruine Boszanger

Phylloscopus collybita

Tjiftjaf

Phylloscopus collybita abietinus

0

1

1

16

35136

35152

Tjiftjaf ssp abietinus

0

46

46

Phylloscopus collybita tristis

Tjiftjaf ssp tristis

0

8

8

Phylloscopus collybita ibericus

Tjiftjaf ssp ibericus

0

1

1

Phylloscopus trochilus

Fitis

5

4405

4410

Phylloscopus trochilus acredula

Fitis ssp acredula

0

10

10

Regulus regulus

Goudhaantje

0

6982

6982

Regulus ignicapillus

Vuurgoudhaantje

Muscicapa striata

Grauwe Vliegenvanger

Ficedula hypoleuca

Bonte Vliegenvanger

Panurus biarmicus

0

2270

2270

28

67

95

4668

288

4956

Baardmannetje

0

67

67

Aegithalos caudatus

Staartmees

5

2215

2220

Aegithalos caudatus caudatus

Staartmees ssp caudatus

0

1

1

Parus palustris

Glanskop

274

374

648

Parus montanus

Matkop

13

385

398

Parus cristatus
Parus ater

Kuifmees
Zwarte Mees

65
1001

216
1828

281
2829

Parus caeruleus

Pimpelmees

24788

19495

44283

Parus major

Koolmees

33352

19956

53308

Sitta europaea

Boomklever

1684

281

1965

Certhia familiaris

Taigaboomkruiper

6

29

35

Certhia brachydactyla

Boomkruiper

130

459

589

Remiz pendulinus

Buidelmees

0

15

15

Oriolus oriolus

Wielewaal

0

1

1

Lanius collurio

Grauwe Klauwier

5

54

59

Garrulus glandarius

Gaai

3

264

267
17
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Wetenschappelijk naam

Soort

Pica pica

Ekster

Nucifraga c. caryocatactes
Corvus monedula

Notenkraker ssp
caryocatactes
Kauw

Corvus frugilegus

pulli

FG

totaal

25

349

374

0

2

2

764

2203

2967

Roek

3

12

15

Corvus corone

Zwarte Kraai

6

718

724

Corvus corax

Raaf

12

0

12

Sturnus vulgaris

Spreeuw

460

8622

9082

Passer domesticus

Huismus

276

3774

4050

Passer montanus

Ringmus

202

4227

4429

Passer montanus x P. domesticus

Ringmus x Huismus

0

1

1

Fringilla coelebs

Vink

28

9124

9152

Fringilla montifringilla

Keep

0

2193

2193

Serinus serinus

Europese Kanarie

0

124

124

Carduelis chloris

Groenling

20

10467

10487

Carduelis carduelis

Putter

5

1301

1306

Carduelis carduelis carduelis

Putter ssp carduelis

0

6

6

Carduelis spinus

Sijs

0

897

897

Carduelis cannabina

Kneu

13

7268

7281

Carduelis flammea

Barmsijs

0

29

29

Carduelis flammea flammea

Grote Barmsijs

0

25

25

Carduelis flammea cabaret

Kleine Barmsijs

0

748

748

Loxia curvirostra

Kruisbek

0

49

49

Carpodacus erythrinus

Roodmus

0

2

2

Pyrrhula pyrrhula

Goudvink

0

119

119

Pyrrhula pyrrhula pyrrhula

Goudvink ssp pyrrhula

0

10

10

Pyrrhula pyrrhula europaea

Goudvink ssp europoea

0

456

456

Coccothraustes coccothraustes

Appelvink

0

489

489

Calcarius lapponicus

Ijsgors

0

2

2

Plectrophenax nivalis

Sneeuwgors

0

2

2

Emberiza citrinella

Geelgors

3

1071

1074

Emberiza hortulana

Ortolaan

0

11

11

Emberiza pusilla

Dwerggors

0

1

1

Emberiza schoeniclus

Rietgors

1

5601

5602

Miliaria calandra

Grauwe Gors

0

1

1

89110

611408

700518

TOTAAL
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HOOFDSTUK IV
DATABEHEER – INFORMATISERING – PAPAGENO
De ringgegevens en de terugmeldingen, verkregen in het kader van de activiteiten van BeBirds, staan
ter beschikking van onderzoekers, al of niet professionelen, die ze wensen te analyseren. De procedures
om deze gegevens te verkrijgen worden uiteengezet in de hoofdstukken XII en XIII van dit verslag. Het
hoofddoel van het programma PAPAGENO, sinds 2000 ontwikkeld dankzij het talent en de belangloze
inzet van een medewerker- ringer (Paul Vandenbulcke), is de gemakkelijke toegang tot de gegevens
door ze elektronisch ter beschikking te stellen.

Het programma PAPAGENO
PAPAGENO werd vanaf 2000 ter beschikking gesteld van alle medewerkers-ringers. Nieuwe versies
zagen het daglicht in 2003, 2005, 2007, 2010 en 2013.
Aan de ringers die voor 2010 ingeschreven zijn en die niet in staat zijn om PAPAGENO te gebruiken,
is het nog altijd toegelaten om gegevens op papieren lijsten op te sturen. Alle werkgroepen moeten en
zijn sinds 2009 verbonden met PAPAGENO. Sedert 2010 is elke nieuwe medewerker verplicht zijn
gegevens in te voeren in PAPAGENO.
Het programma heeft meerdere doelstellingen. Het laat de ringers toe hun ringgegevens en
terugvangsten te digitaliseren binnen een zeer gebruiksvriendelijke Windows-omgeving, die hen
bovendien de mogelijkheid biedt een groot aantal analyses uit te voeren, waaronder een cartografische
verwerking. PAPAGENO beoogt eveneens een kwaliteitsverbetering van de ingevoerde data door de
mogelijkheid te creëren bijkomende gegevens te coderen over vanginspanning, typologie van het
habitat op de vangplaats met daarnaast ook morfometrische variabelen en etho-ecologische parameters.
De medewerkers-ringers sturen hun gegevensbestanden, die automatisch door PAPAGENO
geproduceerd worden, via hun groepsverantwoordelijke regelmatig door naar het KBIN via het
internet. Deze bestanden worden dan in de databank van BeBirds opgenomen.
Dit systeem vergemakkelijkt het inbrengen van gegevens, verhoogt hun kwaliteit, vermijdt verzending
per post, automatiseert voor een deel de verwerking van de terugvangsten en maakt het mogelijk over
elektronische gegevens te beschikken die gemakkelijk toegankelijk zijn voor analyse.

Staat van informatisering van de ringgegevens
Op 31 december 2015 telde de databank met ringgegevens van het KBIN 13.220.770 records. Elk
record komt overeen met één ringnummer en bevat tot 39 velden, waarvan er 13 systematisch worden
ingevuld.
Dit vertegenwoordigt een groei van 767.148 gegevens sinds vorig jaar. Dit resultaat is hoger dan de
jaarstaat (700.518), wat aantoont dat het historisch invoeren van gegevens voortgaat. Het invoeren van
historische gegevens werd voornamelijk door de ringers zelf uitgevoerd.
De ringgegevens omvatten 416 verschillende soorten en ondersoorten, wat een toename voorstelt van
32 t.o.v. vorig jaar.
We schatten anderzijds het aantal op papieren lijsten beschikbare ringgegevens op 10.000.000. Deze
gegevens worden zorgvuldig bewaard, geklasseerd volgens ringtype en -nummer en zijn dus eveneens
toegankelijk.

De volgende analyses worden uitgevoerd met de gegevens tot en met 31/12/2014. Een deel van de
gegevens van 2015 is immers nog in verwerking (invoeren/ moeten nog opgestuurd worden).

19
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Belgisch Ringwerk: verslag 2015

Het percentage van uit 2014 ingevoerde ringgegevens bedraagt 97.3 % van de jaarstaat. Sinds 2004 is
deze waarde steeds hoger dan 95%, hoger dan 75% sinds 2002, hoger dan 50% vanaf 1998 en hoger
dan 25% vanaf 1990 (Figuur 6).

Figuur 6. Evolutie sinds 2000 van de jaarstaten van de in België geringde vogels (gele balkjes) en
aanduiding van het percentage van de geïnformatiseerde ringgegevens.

Het invoeren van de gegevens van 2014 werd uitgevoerd door 279 verschillende medewerkers-ringers
ofwel een stijging van 7 ten opzichte van 2013 (figuur 7). Dit is het gevolg van het feit dat alle nieuwe
medewerkers sinds 2010 verplicht zijn hun gegevens in Papageno-formaat in te sturen. Het aantal
ringers die jaarlijks gegevens invoeren in PAPAGENO bedraagt meer dan 100 vanaf 1993.

Figuur 7. Evolutie van het aantal ringers die hun ringgegevens in PAPAGENO-formaat invoeren.

Dit resultaat, bekomen door de enorme inzet van de ringers, is bijzonder belangrijk: het toont de
hoeveelheid gegevens aan die onmiddellijk beschikbaar zijn voor analyse.
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Snapshot van de in electronisch formaat beschikbare gegevens
Ringgegevens
De jaarlijkse verdeling van de in PAPAGENO ingevoerde ringgegevens wordt in de figuren 8. en 9.
aangetoond. Sinds het begin van het ringen van wilde vogels in België in 1927, zijn er voor elk jaar
behalve één gegevens beschikbaar. De opmerkende daling tussen 1940 en 1945 komt overeen met de
periode van de Tweede Wereldoorlog.

Figuur 8. Jaarlijkse verdeling (alle soorten) van het aantal beschikbare ringgegevens in PAPAGENO
formaat, sinds het begin van het ringen van wilde vogels in België.

Figuur 9. Detail van de jaarlijkse verdeling voor elke soort van het aantal beschikbare ringgegevens in
PAPAGENO formaat tussen 1927 en 1960.

Het invoeren van historische gegevens door de ringers zelf wordt sterk aangemoedigd. Indien mogelijk,
worden oude gegevens ook door het personeel van het KBIN ingegeven.
De situatie op het niveau van de geografische spreiding van de inspanning van het ringen in 2014,
verschilt licht ten opzichte van 2013. Het aantal geografische eenheden (in de meeste gevallen =
gemeente voor de fusie), waar in 2014 vogels geringd werden, is gelijk aan 1478 ten opzichte van 1348
vorig jaar, wat een toename van ~10% vertegenwoordigt en bijna evenveel is als in 2012.
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Het aantal lokaliteiten waar meer dan 10.000 vogels werden geringd is zoals vorig jaar 13, maar de
verspreiding is veranderd (provincie Antwerpen: 7, provincie Limburg: 2, provincie Oost-Vlaanderen:
3, provincie Luxemburg: 1). Zie figuur 10.

Figuur 10. Verspreiding van de lokaties waar in 2014 vogels werden geringd, met aanduiding van het
aantal betrokken individuen. De analyse omvat 681.736 gegevens, d.i. 97.3% van de jaarstaat.

Terugmeldingsgegevens
Het bestand van terugmeldingsgegevens telde op 31/12/2015 775.509 gegevens, ofwel een stijging van
46883 gegevens in de loop van het jaar. Dit cijfer bestaat uit gegevens effectief verkregen in 2014 maar
ook uit een klein aantal terugmeldingen van de vorige jaren, die nog in verwerking waren.
De spreiding van terugmeldingen per type is als volget:
Totaal aantal terugmeldingen van in België geringde vogels: 741.306
Terugmeldingen ter plaatse van in België geringde vogels: 486.796
Terugmeldingen op afstand van in België geringde vogels: 254.510
Buitenlandse terugmeldingen van in België geringde vogels: 100.285
Belgische terugmeldingen van in het buitenland geringde vogels: 34.203
Terugmeldingen van in het buitenland geringde vogels worden sinds 2003 systematisch ingevoerd.
Gegevens van voor 2003 zijn gedeeltelijk ingevoerd, maar zijn wel beschikbaar op papieren lijsten. Ze
worden per geval op het KBIN ingevoerd wanneer deze gegevens nodig zijn voor een analyse. De
terugmeldingen ter plaatse worden eveneens maar sinds 2003 verplicht ingevoerd. Dit onderdeel van
het bestand is dus ook partieel, maar wordt punctueel op het KBIN uitgebreid. De ringers worden
uiteraard aangemoedigd om hun historische controlegegevens in te voeren.
De verwerking van de in 2015 gerealiseerde terugmeldingen is nog niet voltooid, omdat sommige
gegevens nog moeten overgemaakt worden. De gegevens van 2014 zijn in theorie volledig en dus voor
het grootste deel verwerkt.
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Het totaal aantal in dat jaar ingevoerde gegevens bedraagt 32.122 verdeeld over 22.632 verschillende
vogels en gespreid als volgt:
Totaal aantal terugmeldingen van in België geringde vogels:
Terugmeldingen ter plaatse van in België geringde vogels:
Terugmeldingen op afstand van in België geringde vogels:
Buitenlandse terugmeldingen van in België geringde vogels:
Belgische terugmeldingen van in het buitenland geringde vogels:
Aantal landen betrokken met internationale uitwisselingen:

31.070
24.470
5.600
1.985
1.052
32 (tabel 1 en figuur 11).

Het volledige bestand van terugmeldingen van in België geringde vogels werd op 15/01/2016 naar de
gegevensbank EURING gestuurd. Door alle terugmeldingsgegevens, ingezameld door alle Europese
ringcentrales samen met Israël en Kazakstan, in één bestand op te nemen, biedt EURING een uniek
loket aan dat toelaat om gegevens op te vragen (http://www.euring.org/), zie Hoofdstuk VIII.
De Belgische bijdrage in het EURING-bestand omvatte 11% van het totaal aantal beschikbare
gegevens van alle 40 Europese en geassocieerde ringcentrales.
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Tabel 1. Spreiding van de landen betrokken met internationale uitwisselingen in 2014.

Land van uitwisseling
Algerije

vanuit België

totaal aantal
terugmeldingen

naar België
1

0

1

29085

0

29085

47

40

87

237

95

332

Estland

4

2

6

Finland

17

3

20

630

106

736

België
Denemarken
Duitsland

Frankrijk
Gibraltar

0

1

1

73

46

119

Hongarije

2

5

7

Ierland

3

1

4

Israël

2

0

2

Italië

3

1

4

Kanaaleilanden

5

0

5

Kroatië

0

4

4

Letland

6

2

8

Libië

1

0

1

Litouwen

7

5

12

Luxemburg

6

12

18

Nederland

604

438

1042

Noorwegen

25

30

55

Oostenrijk

1

0

1

Polen

97

177

274

Portugal

25

3

28

Rusland

16

10

26

Slovakije

1

1

2

Slovenië

2

0

2

104

18

122

Tsjechië

8

4

12

Wit-Rusland

2

0

2

48

44

92

Groot-Brittannië

Spanje

Zweden
Zwitserland
Totaal

8

4

12

31070

1052

32122
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Figuur 11. Lokalisatie van terugmeldingsplaatsen in 2014 van in België geringde vogels (groene
cirkel) en van Belgische terugmeldingen van in het buitenland geringde vogels (rode vierkanten).
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HOOFDSTUK V
CERTIFICERING 2015
Elk jaar, in de tweede helft van november, worden examens ingericht tot het bekomen van een
vergunning van medewerker-ringer van het KBIN. Dit jaar (2015) waren de examens gepland in het
weekend van 21-22 november. Maar op vrijdag 13 november was er de terroristische aanslag, met als
gevolg een verhoging van het niveau van de terreurdreiging in ons land en de lockdown van Brussel.
Hierdoor werden deze examens de dag zelf onderbroken en verplaatst maar de tweede helft van januari
2016.
De kandidaten worden door de groepsverantwoordelijke voorgesteld voor deelname aan het examen, en
dit na het doorlopen van een praktijkstage met de bedoeling enerzijds hen vangtechnieken en het
manipuleren van vogels bij te brengen, anderzijds hen voor te bereiden op het theoretisch examen.
Deze fase is essentieel: de groepoversten voeren in deze fase wel degelijk een continue evaluatie uit en
uiteindelijk ook een selectie van de kandidaten op basis van hun capaciteiten van het manipuleren van
de vogel en het beheersen van vangtechnieken. De inschrijvingen worden elk jaar afgesloten op 1
september.
Het examen voor een nestvergunning (met uitsluiting van vanginstallaties, vallen, netten of fuiken)
vereist een stageperiode van ten minste twee jaar. Het examen voor een vangvergunning (die het
gebruik van vanginstallaties, vallen, netten of fuiken toelaat) vereist dat men voorafgaand al titularis is
van een nestvergunning, gevolgd door een nieuwe stageperiode van ten minste twee jaar. Kandidaten
die, in het kader van een bijzondere studie, maximaal 3 soorten wensen te ringen, kunnen een specifiek
examen aanvragen.
Toekomstige kandidaten kunnen het KBIN te bezoeken om zich te bekwamen in het herkennen van de
verschillende balgen. Bezoeken zijn mogelijk nà afspraak, (via Aurel Vande Walleavandewalle@naturalsciences.be) vanaf de eerste dag volgend op het (vorige) examen tot 15 september
van het lopend jaar.
Het examen wordt georganiseerd op het KBIN en bestaat uit drie verschillende delen:
1.

Schriftelijke evaluatie van de kennis betreffende de administratie (volgens de procedures, te
vinden op de website BeBirds), identificatietechnieken op soortniveau, determinatie van
leeftijd en geslacht en kennis van de criteria daartoe (rui-strategie, topografie van het
verenkleed) en methoden voor het nemen van biometrische gegevens (maximale duur: 2 uur);

2.

Identificatie op soortniveau van 25 vogels in de hand op dia (automatische opeenvolging van
de dia’s: 10 sec/dia); Dit onderdeel beoogt te kandidaat te testen op spontane herkenning van
een gevangen vogel.

3.

Identificatie op soortniveau (+ geslacht/leeftijd in geval van vangvergunning) aan de hand van
opgezette specimens (balgen). Gezien de gunstige evaluatie van de test, gerealiseerd in 2013,
werd dit onderdeel vervolledigd met een determinatie-oefening waarbij met behulp van
uitvergrote foto's leeftijd en/of geslacht van de vogels in de hand moet worden bepaald. Doel
van deze oefening is het peilen van de kennis van de kandidaten met behulp van moeilijk
zichtbare of andere criteria dan bij de opgezette exemplaren, zoals de kleur van de iris of
poten, of andere subtiele contrastverschillen in kleur tijdens de rui. (Maximale duur: 1 uur).

Het volledig examen duurt tussen twee en drie uur en wordt dezelfde dag nog door de examenjury
geëvalueerd. De resultaten, onder de vorm van waarderingsscores, worden per onderwerp voorgelegd:
kennis van de administratie van het ringwerk, kennis van de rui-strategieën en topografie van het
verenkleed, kennis van de criteria voor identificatie op soortniveau, leeftijd en geslacht. De resultaten
worden per post en binnen de tien dagen na het afleggen van het examen meegedeeld aan de kandidaat,
met kennisgeving aan de verantwoordelijke van de betrokken ringgroep.

26
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Belgisch Ringwerk: verslag 2015

Onderzoekers (masters, doctorandi, assistenten) die voorgesteld worden door een diensthoofd van een
wetenschappelijke instelling (universiteit, instituut, onderzoeksinstelling) zijn vrijgesteld van een
stageperiode en het afleggen van een examen. Voor het overige lijkt hun administratief parcours op dat
van de andere ringers (samenwerking met een ringgroep, invoer et transmissie van de gegevens via
Papageno).
De volledige procedure m.b.t vorming en certificering wordt beschreven in de procedure“Hoe
medewerker-ringer worden van het KBIN” (te vinden op de website). Alleen die personen, die
beantwoorden aan deze criteria en die aldus, op aanvraag van het KBIN, een vergunning
dienaangaande afgeleverd door de bevoegde gewesten bekomen hebben, mogen de ringen gebruiken
die eigendom zijn van het KBIN.
Ter voorbereiding op het examen 2015, kwamen in totaal 14 stagiairs naar het KBIN om zich te
bekwamen in de manipulatie en de herkenning van de balgen. Drie kandidaten kwamen elk 2 maal en
11 kandidaten elk éénmaal. Dit is beduidend minder dan in 2014, hoewel er heel duidelijk een positief
verband werd aangetoond tussen het aantal bezoeken en de slaagkans. Het eerste bezoek vond reeds
plaats in februari, maar in tegenstelling tot 2014, gebeurden meer dan de helft van de bezoeken in de
loop van de week voorafgaand aan de vastgelegde uiterste datum om de balgen te bestuderen. Ook nu
weer werden de kandidaten aangeraden niet tot het laatste moment te wachten, maar zich vooraf voor te
bereiden op het manipuleren van de specimens en het doornemen van de criteria. Het merendeel van de
kandidaten werd begeleid door hun groepoverste of een erkend ringer, wat uiteraard zeer nuttig blijkt in
de loop van het leerproces.
Uiteindelijk hebben zich 5 Franstalige uit 3 verschillende groepen en 7 Nederlandstalige, behorende tot
6 verschillende groepen, aangeboden voor de proef. Op het laatste moment hebben 2 kandidaten zich
verontschuldigd.
Het derde deel van het examen werd afgenomen door onafhankelijke examinatoren (ervaren
groepsverantwoordelijken). In 2015, net als in 2014, waren dit: Norbert Roothaert (Station 64 De
Blankaart, Johan Vanautgaerden (Wgr 01 Leuven), Robert Thomas (Gdt 47 Heuseux) en André
Lambotte (Gdt 12 Emberiza).
In totaal werden 10 examens afgelegd voor het bekomen van een nestvergunning en 2 voor een
vangvergunning. Het slaagpercentage voor nestvergunning bedroeg 20% en 50% voor de
vangvergunning. Dit cijfer situeert zich tussen de slechtste resultaten sinds 2008, waar 2014 als een
sterk jaar werd genoteerd. Nochtans werd er niets veranderd, noch aan de proeven, noch aan de inhoud.
Bovendien bleven ook de examinatoren en de manier van evalueren gelijk en werd ook hier niets
veranderd.
Wat betreft de te kennen stof, was het slaagpercentage 100% voor administratieve kennis, 50% voor
kennis van de ruistrategie en topografie van het verenkleed en 50% voor de identificatie van specimens.
Het voorbije jaar waren de resultaten respectievelijk 93,8% voor administratie, 68,7% voor kennis van
rui en vogeltopografie en 81,3% voor soortdeterminatie. Waar we ons enerzijds kunnen verheugen en
erkennen dat de kandidaten beschikken over een goede kennis van de procedures –wat een belangrijk
punt is -, moeten we anderzijds vaststellen dat de kennis van de andere materies bedroevend laag is.
Nochtans is het beheersen van kennis van de technieken en van determinatie essentieel om
medewerker-ringer te worden van het KBIN. Zo komt men immers tot een snelle en efficiënte
identificatie. Het Instituut zal nooit aan de bevoegde gewestelijke instanties een afwijking tot ringwerk
voor wetenschappelijke doeleinden aanvragen voor personen die niet blijken te beschikken over de
vereiste vaardigheden.
Het probleem van dit lage slaagpercentage op het examen wordt als agendapunt opgenomen op de
volgende vergadering met de ringgroepoversten ten einde een oplossing te vinden. De eerste denkpistes
zijn o.a. het verbeteren van het informatieproces naar de kandidaten, hen duidelijk maken wat de
verwachtingen zijn en verder het bespreken van de rol van de groepoverste bij de selectie, voorafgaand
aan het examen, van de kandidaten,
Maar anderzijds moet de kandidaat die wil slagen, zeker ook zijn kennis op het terrein ontwikkelen.
Meer bepaald regelmatig, en niet alleen op een passieve manier, deelnemen aan ringsessies. Het is
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absoluut noodzakelijk dat de kandidaat-ringer zelf, onder supervisie van gecertificeerde ringers, een
groot aantal vogels ter hand neemt.
Ook is het belangrijk eraan te herinneren dat goed of zelfs perfect in staat zijn om de balgen te
herkennen tot op soortniveau in het kader van een nestvergunning niet voldoende is. Het gaat er om te
tonen dat men een eerste competentieniveau beheerst wat betreft rui en het nemen van biometrische
maten. De topografie is de woordenschat en de ruistrategie de grammatica van de identificatie in de
hand van in het wild levende vogels.
De examensessie 2015 heeft geleid tot certificering van 3 nieuwe ringers met een nestvergunning en 1
met een vangvergunning.

Figuur 12. Het perfect beheersen van de kennis van de topografie van de vogel is onontbeerlijk in het
proces van determinatie. Deze tekening is reeds verschillende jaren onderdeel van het examen; de
aangeduide delen moeten worden benoemd.
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HOOFDSTUK VI
ONDERZOEKSPROGRAMMA’S
Actief en passief epidemiologisch toezicht op vogelgriepvirussen en het West Nile virus bij wilde
vogels (2005- ).
Voor rekening van: Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) en het
Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA-CERVA).
In samenwerking met: Wetenschappelijk Instituut voor de Volksgezondheid, Federale Overheidsdienst
Volksgezondheid, Le Domaine des Grottes de Han, Département de l’Etude du Milieu Naturel et
Agricole, Ligue belge pour la Protection des Oiseaux, Vogelbescherming Vlaanderen, CROH
Anderlecht, Hôpital pour Animaux Sauvages Birds Bay, CREAVES Héron, CREAVES Temploux,
CREAVES Virelles-Nature, VOC Oostende, VOC Bulskampveld Beernem, VOC Kieldrecht, VOC
Merelbeke, VOC Malderen

Inleiding
Griep is een uiterst besmettelijke infectieziekte, veroorzaakt door virussen die behoren tot de groep van
de influenza-virussen. In de loop der eeuwen liggen ze aan de basis van de belangrijkste epidemieën bij
de mens.
Griepvirussen van het type A hebben de mogelijkheid zowel mensen als vogels te besmetten. Ze
worden geklasseerd naargelang de eigenschappen van de twee eiwitten waarmee ze opgebouwd zijn:
hemagglutine (H) en neuraminidase (N). Tot nog toe werden 16 subtypes hemagglutine en 9 subtypes
neuraminidase beschreven bij vogels. Dit laat 144 verschillende combinaties vogelgriep (AIV) toe. In
de natuur evolueren deze virussen permanent, vooral bij Anseriformes en Charadriiformes. Soorten die
tot deze ordes behoren worden beschouwd als het voornaamste reservoir van AIV. In het algemeen
veroorzaakt een infectie met AIV geen symptomen en ook geen sterfte bij in het wild levende vogels.
Directe en indirecte contacten tussen wilde en gekweekte vogels maken dat AIV circuleert bij
gekweekte vogels.
Vogelgriepvirussen worden, naargelang hun virulentie bij gedomesticeerde hoenderachtigen, in twee
categorieën ingedeeld: laag pathogene (LPAI) en hoog pathogene (HPAI) virussen. Tot nog toe kunnen
enkel AIV van de subtypes H5 en H7 naar een HPAI-vorm evolueren en dan hoge sterfte veroorzaken.
Deze kan tot 100% gaan bij gedomesticeerde hoenderachtigen en dus tot belangrijke economische
schade leiden. Deze evolutie van griepvirussen heeft ook tot gevolg dat ze in sommige gevallen een
zoönose-potentieel krijgen, m.a.w. dat ze kunnen overgaan van dier naar mens en daar een pathologie
kunnen ontwikkelen met ernstige gevolgen voor de gezondheid.
Deze typische kenmerken van griepvirussen verklaren het belang van toezichtprogramma’s bij in het
wild levende vogels. Het komt er op aan de ecologie te begrijpen van AIV en de voorlopers LPAI op te
sporen die het meest in aanmerking komen om epidemieën te veroorzaken.
De crisis van het hoog pathogene H5N1, die in Europa optrad in 2005-2006, had als belangrijk gevolg
dat de bewustwording groeide dat een reeks zoönotische virussen aanwezig was die een potentieel
risico op epidemieën inhielden en dat transport en overbrenging van deze virussen door wilde vogels
(al dan niet trekkers) mogelijk was. Hierop antwoordend en aangespoord door de Europese Unie,
organiseerde het FAVV dan ook toezichtprogramma’s bij in het wild levende vogels met als doel
mogelijke maatregelen te kunnen nemen op het vlak van de volksgezondheid en die van gekweekte
dieren (vogels).
Sedert de herfst 2005 en in samenwerking met CODA-CERVA (Nationaal referentielaboratorium voor
vogelgriep) heeft de Belgische Ringcentrale een structuur in het leven geroepen voor het toezicht op en
het bestuderen van de aanwezigheid van griepvirussen in België. Dit programma schrijft zich in in het
kader van de beslissingen van de Europese Commissie Européenne 2007/268/CE, 2009/437/CE en
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2010/367/CE en van de verklaring van de wetenschappelijke raad van het FAVV 10/2010. Bovendien
houdt CODA-CERVA sinds 2003 klinisch, serologisch en virologisch toezicht op gekweekte vogels.
In 2015 ondernam het FAVV een evaluatie van het risico verbonden aan hoog pathogene
vogelgriepvirussen in België en meer in het bijzonder van het type H5N8. Deze evaluatie gebeurde
door de werkgroep vogelgriep die samengesteld en gevalideerd werd door het Wetenschappelijk comité
van het FAVV. Didier Vangeluwe werd door deze werkgroep uitgenodigd om informatie te geven over
trekwegen en trekperiodes van gevoelige soorten. Een van de doelstellingen van deze evaluatie bestond
er in een wetenschappelijke basis ter beschikking van het FAVV te stellen die zou toelaten beslissingen
te nemen over maatregelen ter voorkoming en bestrijding van hoog pathogene vogelgriep. Het
toezichtprogramma op wilde vogels werd tevens geanalyseerd en bevestigd.
Vanaf 2010 werd het epidemiologisch uitgebreid naar een andere familie virussen die opduiken: de
flavirussen en in het bijzonder het West Nile virus (WNV). Dit virus kan bij de mens encephalitis
veroorzaken, gekenmerkt door koorts, hoofd- en spierpijn. In de meest acute gevallen (<1%) kunnen
besmette personen een ernstige neuroinvasieve ziekte ontwikkelen.
Wilde vogels en meer in het bijzonder zangvogels, spelen een rol in de verspreiding van het virus.
Naast deze geografische verspreiding kunnen ze ook bijdragen tot de vermenigvuldiging van het virus.
Ook muggen zijn een belangrijke factor bij de overdracht van WNV. Zij kunnen immers, als ze zich
voeden met het bloed van een besmette vogel, zelf besmet worden, het virus vermeerderen en het
doorgeven aan een andere vogel bij een nieuwe maaltijd (steek). Sommige muggen kunnen zowel
vogels als zoogdieren als voedselbron hebben. Paarden en mensen zijn eerder toevallige gasten en zijn
epidemiologisch een dood spoor. Hun organisme kan het virus niet op voldoende wijze vermeerderen
en ze nemen dus niet deel aan de verdere verspreiding van het virus. In 2012 viel in België een dodelijk
slachtoffer te betreuren. Het betrof iemand die recent was teruggekeerd uit een besmettingshaard in
Griekenland en die dus waarschijnlijk in dat land besmet raakte. Bij vogels werd het WNV nog niet in
België aangetroffen.
Vogelgriep
Situatie in 2015
Het hoog pathogene H5N1, dat Europa bereikte in de herfst 2005 en dat sinds 2010 niet meer was
waargenomen, verscheen begin 2015 opnieuw. Wilde, dood gevonden vogels testten positief in
Bulgarije (3 gevallen) en in Roemenië (1 geval). Tevens waren er talrijke gevallen bij gekweekte
vogels in deze landen. In februari werden verdachte gevallen gezien bij Knobbelzwanen (Cygnus olor)
in Griekenland tijdens een zending georganiseerd door de Ringcenntrale.
140 gevallen bij de mens werden vastgesteld, vooral in Egypte, China en Indonesië. Dit is het hoogste
geregistreerde aantal sinds het begin van de epidemie in 1997. Het ligt zelfs hoger dan dat van 2007
wanneer 9 landen betrokken waren. Het overbrengen van de ziekte naar mensen gebeurde systematisch
via een passage afkomstig van een vogel. Geen enkel geval van besmetting van mens tot mens
(horizontale transmissie) werd eenduidig vastgesteld maar het sterftepercentage lag boven de 50%.
Het laag pathogene H7N9, dat in maart 2013 gevonden werd in China, wekt de laatste jaren de
aandacht van de virologen. Het is inderdaad het eerste laag pathogene vogelgriepvirus dat sterfte bij de
mens veroorzaakt zonder dat gekweekte hoenderachtigen er van sterven of er zelfs klinische
symptomen van vertonen. Deze combinatie is op dit ogenblik de tweede belangrijkste oorzaak van
sterfte bij de mens (sterftepercentage >30 %). Geen enkele overdracht van mens op mens werd tot op
heden vastgesteld. De voornaamste bron van infectie bij de mens schijnt het contact met levende
gedomesticeerde hoenderachtigen te zijn. Tot nu is er geen enkel geval in Europa waargenomen.
De epidemie van het hoog pathogene H5N8 werd voor het eerst in Europa vastgesteld in november
2014 en verspreidde zich verder begin 2015. Het virus werd voor het eerst geïdentificeerd in China in
2010 vooraleer begin 2014 te ontploffen in Zuid-Korea waar onder meer talrijke Baikaltalingen (Anas
formosa) werden besmet. Het werd vervolgens bij wilde vogels aangetroffen in het noordoosten van
Siberië, in Duitsland, in Nederland en in Zweden. In dezelfde periode werden ook gevallen vastgesteld
in kwekerijen in Duitsland, Nederland, Italië en Hongarije. Dit virus heeft de eigenschap om even
pathogeen te zijn voor gedomesticeerde hoenderachtigen als het hoog pathogene H5N1 maar, in
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tegenstelling tot dit laatste, zeer weinig sterfte te veroorzaken bij wilde vogels. Het is dus zeer moeilijk
te vinden door het waarnemen van een abnormale sterfte bij wilde vogels in een bepaald gebied terwijl
het risico op endemisme (het aanwezig blijven) van het virus dus hoger is. De maatregelen die
genomen werden in de getroffen landen hebben wel hun doel bereikt vermits in Europa geen enkel
geval werd vastgesteld na de vondst in Zweden van 6 Knobbelzwanen die positief testten. Het hoog
pathogene H5N8 blijft echter circuleren in de zone rond de Stille Oceaan met recente gevallen in Japan.
In november 2015 trad een golf van infecties met hoog pathogene H5 virussen op, voornamelijk in
kwekerijen van eenden in het zuidwesten van Frankrijk. Vierenzestig haarden waarin 5 virus-stammen
konden onderscheiden worden, werden in 6 departementen in deze streek aangetroffen. Tussen de
geïsoleerde stammen zijn er 3 hoog pathogeen (H5N1, H5N2 en H5N9) en twee zwak pathogeen
(H5N2 en H5N3). Genetisch onderzoek bij een van deze H5 virussen liet toe vast te stellen dat het om
een Europees virus ging dat niet nauw verwant is met de hoger beschreven Aziatische H5 virussen. Het
zou hier dus eerder gaan om een laag pathogeen lokaal virus dat circuleerde bij pluimvee en dat zou
gemuteerd zijn naar een hoog pathogene vorm. De verspreiding van deze HPAI stammen zou dus in
stilte gebeurd zijn. Bij eendachtigen geven LPAI inderdaad weinig klinische symptomen. De eerste
gegevens van de genetische analyses wijzen er ook op dat deze H5 virussen die op dit ogenblik in het
zuidwesten van Frankrijk circuleren, geen risico’s op zoönoses zouden vormen. Deze virussen vertonen
ook geen aanwijzingen voor virulentie zoals die wel werden gevonden bij de Aziatische H5N1
virussen.
Actief toezicht 2015 in België
Het toezichtsysteem dat in België werd ingesteld, is gebaseerd op het regelmatig afnemen van
staalnames en dit voornamelijk bij eendachtigen, rallen en futen die in 6 fuiken worden gevangen. Deze
fuiken zijn geplaatst in Harchies (Henegouwen), Henri-Chapelle (Luik), Terhulpen (Waals Brabant),
Longchamps (Namen), Meetkerke (West-Vlaanderen) en Sint Agatha-Rode (Vlaams Brabant), figuur
13. Dit gestructureerde onderdeel va het toezicht wordt vervolledigd met staalnames daar waar de
gelegenheid zich voordoet: het betreft eendachtigen, rallen, meeuwen, steltlopers en vogeletende
prooivogels, verspreid over alle provincies. Dit sinds 2005 ontwikkeld netwerk, laat oe op een
intensieve manier in te grijpen als er zich een acute crisis voordoet. De staalnames gebeuren tijdens de
hele jaarcyclus met nochtans een hogere intensiteit tijdens het najaar omdat er in die peiode een
natuurlijke toename is van het voorkomen van het griepvirus. Er zijn twee types staalnames: cloacaal
strijkje (systematisch) en strijkje in de keelholte (puntsgewijze). De stalen worden bij 4°C bewaard en
binnen de 48u naar het CODA-CERVA gebracht voor analyse.
Binnen dit actief toezicht werden in 2015 3228 stalen genomen (2804 cloacale en 424 in de keelholte)
bij 2001 nieuw geringde en 260 hervangen vogels (figuur 14). In totaal gaat het om 44 soorten,
behorende tot 13 verschillende families. De stalen werden genomen in 162 verschillende lokaliteiten,
verspreid in de 10 provincies en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
In totaal testten in het CODA-CERVA 42 stalen (40 cloacale en 2 uit de keelholte) positief op AIV.
Het betrof 40 verschillende individuen verspreid over 9 lokaliteiten en behorende tot 10 soorten:
Knobbelzwaan, Wilde eend (Anas platyrhynchos), Pijlstaart (Anas acuta), Kuifeend Aythya fuligula),
Slechtvalk (Falco peregrinus), Meerkoet (Fulica atra), Steenloper (Arenaria interpres), Kokmeeuw
(Larus ridibundus), Grote stern (Sterna sandvicensis) en Visdief (Sterna hirundo). Bij de door het
CODA-CERVA uitgeveorde analyses werden 11 virus-stammen geïsoleerd, alle laag pathogeen, te
weten H3N2, H3N5, H4N1, H6N1(N8), H6N2, H10N5, H10N8, H11N7, H11N9, H12N1, H16N3. Op
het geheel van de staalnames van 2015 werd bij 1,3% een griepvirus aangetroffen.
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Figuur 13. Krakeend (Anas strepera) en Havik (Accipiter gentilis), gevangen in fuiken geplaatst voor
het epidemiologisch toezicht op AIV en West Nile.

Figuur 14. Aantal staalnames in het kader van het actief toezicht op vogelgriep (kolommen) en aantal
positieve gevallen (lijn), n staalnames=3228, n AIV positief: 42
Toezicht West Nile
Toestand in 2015
In 2015 werden in Europa en Israël 301 gevallen van besmetting met het West Nile virus (WNV)
vastgesteld. De getroffen landen bevinden zich voornamelijk in het zuiden en het oosten van het
continent. In de Europese Unie werden het hoogst aantal gevallen aangegeven in Italië (60). Daarna
volgen Roemenië (19), Hongarije (18), Oostenrijk (7) en Bulgarije (2). Ook in Frankrijk en Portugal
trad het WNV op. In Frankrijk werd een geval van encephalitis bij de mens vastgesteld in Nîmes en
waren er 48 gevallen bij paarden in de Camargue. Er werd een kleine sterfte vastgesteld bij vogels in de
betrokken departementen en besmette muggen van de soort Culex pipiens, de Gewone steekmug,
werden gevonden in de omgeving van Nîmes. In Portugal waren er 4 gevallen van encephalitis bij
paarden.
In de Verenigde Staten blijft de West Nile epidemie zeer actief. In elk van de 44 continentale staten
zijn in 2015 besmettingen gevonden bij mensen, vogels of muggen. Sedert 1999 werd de aanwezigheid
van het virus vastgesteld bij meer dan 300 soorten dood gevonden vogels. Het meest werd het virus
gevonden bij kraaiachtigen, waarbij de meeste vogels overleefden. In 2015 werden 1996 gevallen bij
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mensen vastgesteld waarbij er 66% als neuroinvasief werden geklasseerd (meningitis of encephalitis)
en 34% als niet-neuro-invasief. Tussen 1999 en 2014 waren er in de Verenigde Staten 41.762 positieve
gevallen bij de mens, waarvan 1765 (4,0%) met dodelijke afloop. Vooral oudere personen zijn
bijzonder gevoelig voor het virus.
Actief toezicht 2015 in België
De kraaiachtigen zijn de doelsoorten voor het toezicht op het West Nile virus in België. Vier specifieke
fuiken, Brussel-Stad, Etterbeek (Brussel), Han-sur-Lesse (Namen) en Mont Saint-Guibert (Waals
Brabant) zijn gedurende het hele jaar operationeel om Zwarte Kraaien (Corvus corone), Kauwen
(Corvus monedula) en Eksters (Pica pica), te vangen en te bemonsteren (figuur 15). De stalen worden
binnen de 48u overgebracht naar het CODA-CERVA voor virologische en serologische analyse.
Tijdens 2015 werden 887 stalen (313 in de keelholte en 574 bloedstalen) afgenomen bij de drie hoger
vernoemde soorten. Alles stalen waren negatief.

Figuur 15. Vangst van Zwarte Kraaien (Corvus corone) in een fuik die geplaatst is op de 12e
verdieping van het KBIN, 17/09/2015, Brussel.
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Passief toezicht
Parallel met de programma’s voor actief toezicht, loopt er een programma voor passief toezicht. Het is
gemeenschappelijk voor de twee bestudeerde pathogenen.
De virologische analyses worden uitgevoerd op organen van dood gevonden vogels waarvan de dood
het gevolg zou kunnen geweest zijn van een infectie. De slachtoffers worden enerzijds op toevallige
basis verzameld door het personeel en de medewerkers-ringers van de Ringcentrale en anderzijds in het
kader van een ophaalsysteem van gestorven of dood gevonden vogels in 10 vergunde opvangcentra
(CROH, CREAVES, VOC). Deze centra, waarvan de eigenlijke doelstelling het verzorgen en opnieuw
in de natuur vrijlaten van zieke of gekwetste dieren is, nemen actief en nuttig deel aan het programma.
De ingevroren dode dieren worden maandelijks (of sneller indien nodig) opgehaald. Elk specimen
wordt eerst naar het KBIN gebracht voor soortdeterminatie, etikettering en indeling alvorens
overgebracht te worden naar het CODA-CERVA voor autopsie en virologisch onderzoek naar griep en
West Nile. In de loop van 2015 werden op die manier 2415 dode wilde vogels, behorende tot 128
verschillende soorten, in het kader van dit passief toezicht verzameld. Daarvan werden 468 exemplaren
naar het CODA-CERVA gebracht voor onderzoek. Het betrof vogels van de volgende groepen:
eendachtigen (42), reigerachtigen (16), meeuwen (258), steltlopers (6), aalscholvers (5), futen (10),
rallen (13), Jan van Gent (1), kraaiachtigen (51), roofvogels (18), duiven (34) en zangvogels (14). De
andere exemplaren werden opgenomen in de verzamelingen van het KBIN of vernietigd indien hun
toestand dit noodzakelijk maakte.
Voor het eerst werden, in het kader van dit passief toezicht, positieve gevallen vastgesteld. De analyses
worden echter uitgevoerd op gecombineerde stalen, zodat de soorten niet juist gekend zijn. Het ging
echter wel om eendachtigen en meeuwen. Geen enkele virus-stam kon door het CODA-CERVA
worden geïsoleerd.
Alle gegevens betreffende de programma’s voor actief en passief toezicht worden in een
gemeenschappelijke gegevensbank (KBIN-CODA-CERVA) opgeslagen via een beveiligd webplatform.
Behalve het personeel van het KBIN namen 18 medewerkers-ringers deel aan de staalnames.

Figuur 16. Plaatsen en aantallen stalen genomen in 2015 in het kader van het actief toezicht op
vogelgriep en West Nile. De kruisjes stellen plaatsen voor waar verzameld werd in het kader van het
passief toezicht
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De odyssee van de Kleine zwaan – een andere route naar Griekenland (2014-)
In samenwerking met: Russian Bird Ringing Centre, Severtsov Institute of Ecology and Evolution,
Russian Academy of Sciences, Moscow; Interregional Expedition Centre “Arctica”, Salekhard; Goose,
Swan and Duck Study Group of Northern Eurasia, Moscow ; Greek Forestry Institute, Thessaloniki;
Management Authority of the Evros Delta National Park, Traianoupolis.

De Kleine Zwaan Cygnus bewickii (figuur17) is een endemische broedvogel van de Russische toendra.
Het is een lange afstandstrekker. Drie verschillende overwinteringszones zijn gekend: de eerste is
gecentreerd rond het zuiden van het Noordzeegebied, een tweede nabij de Gele Zee in het zuidoosten
van China en Japan en een derde op de zuidelijke oever van de Kaspische Zee.

Figuur 17. De Kleine Zwaan (Cygnus bewickii) is de kleinste zwaan van Eurazië. Ze weegt tussen 5 en
8 kg tegenover de Knobbelzwaan (Cygnus olor) die tot 12 kg kan wegen of de Wilde Zwaan (Cygnus
cygnus).
In het kader van een in 1992 begonnen samenwerking tussen de Griekse diensten voor natuurbehoud en
het KBIN, werd een nieuwe winterpopulatie Kleine zwanen ontdekt in de Evrosdelta. De evolutie ervan
wordt jaarlijks opgevolgd sinds 1997, wanneer een eerste groep van 25 individuen, waaronder een
exemplaar dat in Nederland was geringd, werd waargenomen. Sindsdien nam het aantal overwinterende
Kleine zwanen in de Evrosdelta exponentieel toe om 4500 individuen te bereiken in de winter 20142015. Deze evolutie is des te merkwaardiger omdat in dezelfde periode het aantal Kleine zwanen dat
overwintert rond de Noordzee met 30% afnam waardoor de soort op de Europese Rode lijst (UICN,
2015) werd geklasseerd als « in gevaar ». De soort is overigens opgenomen in Bijlage I van de
Vogelrichtlijn (2009/147/CE). De redenen v n deze afname zijn niet gekend maar blijkbaar treft de
achteruitgang vooral Nederland. De aantallen overwinterende vogels in Groot-Brittannië zijn stabiel en
die in België vertonen een lichte toename.
Ten gevolge van deze evolutie werd een programma opgestart om de voortplantingsgebieden en de
trekroutes van de Kleine zwanen die in de Evrosdelta overwinteren, te zoeken en te bestuderen. Wordt
de afname van de anatallen in het Noordzeegebied gecompenseerd door de toename rond de
Middellandse Zee? Verschuift de populatie over een afstand van 2000km? Welke factoren maken het
mogelijk dat duizenden Kleine zwanen kunnen overwinteren in de Evrosdelta? Moeten er beheers- of
wettelijke maatregelen genomen worden om de toekomst van de Griekse overwinteraars te verzekeren
?
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De Kleine zwanen die in Griekenland overwinteren, foerageren bijna uitsluitend in het water en
verzamelen zich om te slapen in de zoutmoerassen die trouwens ook de laatste winterpopulatie van de
Scandinavische Dwergganzen (Anser erythropus) waarvan het beschermingsstatuut zeer precair is,
herbergen.Om technische en deontologische redenen is het dus onmogelijk om Kleine zwanen te
vangen en te merken in de Evrosdelta.
Er werden dus operaties om vogels te vangen en te merken uitgevoerd op de broedplaatsen en de
ruiplaatsen waar de vogels flightless zijn op het Yamal-schiereiland (Figuur 18).

Figuur 18. Het schiereiland Yamal bevindt zich in Rusland, ten oosten van de Oeral. Het broedgebied
van de Kleine Zwanen (Cygnus bewickii) die in het Noordzeegebied overwinteren, bevindt zich meer
naar het westen, in het gebied van de Petsjora.
In augustus 2015 werden 23 individuen gemerkt. 6 ervan werden voorzien van een GPS-GSM zender.
Op 31/12/2015 overwinterden 3 van de gezenderde vogels op het Poyangmeer (China), 1 in de delta
van de Wolga (Kazakstan en Rusland) en 1 in de Evrosdelta (Griekenland en Turkije). De zesde zender
heeft niet gewerkt. Ook 2 zwanen zonder zender werden ook gezien op et Poyangmeer. Deze resultaten
zijn onuitgegeven. ZE werpen een nieuw licht op de verspreiding en het statuut van de Kleine Zwaan in
Eurazië (figuur 19).
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Figuur 19. Trekroutes van 5 Kleine Zwanen (Cygnus bewickii), in augustus 2015 geringd op het
Yamal-schiereiland ; schermafbeelding van de geografische applicatie toegankelijk op de website
BeBirds.
Parallel hiermee, werd ook in België een programma opgestart om Kleine Zwanen te merken (figuur
20). Het is de bedoeling om na te gaan in welke mate de zwanen die in het Noordzeegebied
overwinteren, hun trekroute en wintergebied wijzigen. Samen hiermee, proberen we te begrijpen welke
factoren aan de basis liggen van de afname in het Noordzeegebied.

Figuur 20. Ringen van 16 Kleine Zwanen (Cygnus bewickii) in West-Vlaanderen (19/12/2014).
De resultaten van het lopend onderzoek worden voorgesteld op de website Bebirds. Tevens omvat de
website ook een geografische applicatie die toelaat hettraject van de met een GPS-GSM zender
uitgeruste zwanen te volgen.
http://odnature.naturalsciences.be/bebirds/nl/blog_swans
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Problematiek van invasieve exotische eendensoorten (1990 - ).
In samenwerking met: BIM, INBO, Belgian Forum on Invasive Species, Faculté Gembloux (ULG)
Dit lange-termijn studieprogrammaheeft als doel de impact van invasieve eendachtigen op hun
omgeving te evalueren, meer bepaald hun verplaatsingen en hun populatiedynamica.
Het studieprogramma van de Nijlgans is gebaseerd op monitoring met behulp van kleurringen en begon
in 1990. Het voornaamste doel is de studie van de dispersiemechanismen. Tussen 1990 en 2014 werden
in België1.957 Nijlganzen geringd waarvan 1.102 pulli. De gegevensbank met de aflezingen van de
kleurringen bevat 21.240 records.
De Canadese gans is sinds 1996 het voorwerp van een continue monitoring van het functioneren van
ruiende groepen (flightless), een belangrijke periode in de jaarcyclus. In totaal werden tijdens de
studieperiode 12.150 individuen geringd. Het aantal beschikbare terugmeldingen bedraagt 7.058
waaronder 16 in het buitenland geringde vogels die in België werden teruggemeld. Het oudste
exemplaar was meer dan 15 jaar oud bij de controle. Het aantal terugmeldingen op meer dan 500km
van de ringplaats bedraagt op dit ogenblik 8 : Denemarken (3), Zweden (2), Schotland (1), Duitsland
(1), Noorwegen (1). Vijf van deze vogels werd geringd als flightless, drie als pullus.

Een nieuw project over de problematiek van de Brandgans (Banta leucopsis), waarvan reeds sprake
was in het vorige verslag, werd opgestart. Deze soort, waarvan de wilde populaties in Nederland
explosief toenemen, is inheems en is dus opgelijst in Bijlage I van de Vogelrichtlijn (2009147/CE). Het
is voor het eerst dat er een speciale studie over deze soort in België wordt ondernomen.
Een eerste belangrijke ringinspanning (pulli en flightless adulten) werd ondernomen in de maanden
juni en juli (Figuur 21). Een totaal van 648 Brandganzen waarvan 126 pulli werd geringd op 8 plaatsen
verspreid over de provincies Oost-Vlaanderen, Limburg, Henegouwen en Vlaams Brabant.De teams
van het INBO hebben het ringen en de specifieke studie (broedsucces) op 2 sites op zich genomen. Van
de 648 geringde Brandganzen werden er 479 waarvan 101 pulli, ook voorzien van een kleurring om
snel informatie te krijgen over hun overwinteringsplaatsen en de uitwisseling met de ruiplaatsen.

Figuur 21. Vangst van ruiende (flightless) Brandganzen (Branta leucopsis).Het tweede exemplaar van
links op de voorgrond is een hybride tussen Brandgans en Canadese gans (Branta canadensis).
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De op de bestudeerde plaatsen uitgevoerde tellingen, gecombineerd met andere tellingen en
complementaire informatie, laten toe de overzomerende populatie Brandganzen in België te schatten op
1600-1800 individuen, jongen inbegrepen.
Driehonderdnegentig terugmeldingen, de meeste afkomstig van het aflezen van kleurringen, werden tot
op 31/12/2015 opgetekend. De bewegingen tussen de ruisites en de overwinteringsgebieden worden
voorgesteld in Figuur 22. De resultaten laten reeds toe om te bevestigen dat de meerderheid van de
Brandganzen die overwinteren in de moerassen van Harchies, wilde vogels zijn.

Figuur 22. Waargenomen verplaatsingen van Brandganzen tussen ruiplaatsen (gele vierkantjes) en
overwinteringsplaatsen (lichtblauwe vierkantjes). Gegevens verzameld tussen 01/07/2015 en
31/12/2015.
De mogelijkheid om op basis van genetische en morfometrische gegevens een onderscheid te maken
tussen de populatie in België en de trekvogels uit het Baltisch gebied en Rusland wordt bestudeerd.
Deze eerste fase van de studie werd gerealiseerd in het kader van een eindwerk tot het behalen van de
graad van bioingenieur (Faculté de Gembloux – ULG), zie Hoofdstuk VII.
Aan de drie gewesten en andere overheden (provincies, steden en gemeenten) wordt hulp aangeboden
bij het beheer of de studie van de uitvoerbaarheid van een beleid om de aantallen Nijlganzen, Canadese
ganzen en Brandganzen te controleren.
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Medewerking aan de ontwikkeling van het nieuwe Natuurcentrum Zwin (2015-2019)
In opdracht van de provincie West-Vlaanderen.
Met medewerking van station 64 De Blankaart en wrg 37 Athene.
Het natuurreservaat het Zwin werd in 1952 opgericht door Graaf Léon Lippens (een voorloper onder de
Belgische ringers) en is in België één van de meest bekende natuurgebieden. In 2006 werd de schorre
en het educatief vogelpark respectievelijk door het Vlaams Gewest en de Provincie West-Vlaanderen
verworven. Sindsdien ontwikkelen beide overheden belangrijke programma’s voor het beheer en het
herstel van biotopen maar ook voor de opvang van het publiek.
Het project voor het educatief park is zeer ambitieus. Het doel is een totaal nieuw geheel te creëren
(waarnemingszone, gebouw en diensten bestemd voor de ontvangst van het publiek). De opening is
gepland voor de zomer van 2016. Op termijn wordt de schorre bovendien uitgebreid met 120 ha via
ontpoldering van de zone direct ten zuiden van het huidige natuurreservaat. Het Zwin bevestigt en
vergroot aldus zijn bevoorrechte plaats in België voor het opvangen van vogels als trekhalte.
De sinds 2013 ontwikkelde samenwerking met de provincie West-Vlaanderen is verlengd en
uitgebreid.
Het eerste luik bestaat in het opnieuw ontwikkelen van een ringersteam voor het Zwin door een tiental
medewerkers op te leiden en ze te begeleiden tot aan hun deelname aan de examens. Het ultieme doel
is een ringstation te ontwikkelen open voor het publiek. Dit wil ook zeggen dat er gewerkt moet
worden aan biotoopbeheer: snoeien en aanplanten van de vegetatie om enerzijds een zeer
aantrekkelijke stopplaats voor de migrerende zangvogels, en anderzijds een plaats met voldoende
foerageermogelijkheden voor de winterperiode tot stand te brengen.
Het tweede luik bestaat uit het inzamelen van gegevens over de trek en verplaatsingen van
kenmerkende soorten van de regio, dit om de bezoekers van het Natuurcentrum onuitgegeven
informatie aan te bieden.
Na reeds 2 eerste in november 2014 gevangen jonge mannetjes, werden 8 volwassen mannetjes
Bergeenden (Tadorna tadorna) uitgerust met een GPS-GSM zender in november 2015 (Figuur 23).

Figuur 23. Bergeend (Tadorna tadorna) uitgerust met een GPS-GSM zender in november 2015 in de
regio van het Zwin.
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Deze 8 Bergeenden werden tussen de datum van markering en 31/12/2015 in 4 verschillende landen
gelokaliseerd (België, Nederland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk). Ze hebben zeer verschillende
verspreidingsstrategieën getoond: sommige verbleven in een zone van enkele km², terwijl andere
doorheen bijna heel West-Vlaanderen hebben gereisd of naar het buitenland zijn getrokken. Geen
enkele in België verbleven vogel heeft een verband getoond met brakwaterbiotopen, maar eerder met
agrarische zones, zowel om zich te voeden als om te overnachten (figuur 24).

Figuur 24. Verplaatsing van 8 volwassen mannetjes Bergeenden (Tadorna tadorna), in november 2015
in de regio van het Zwin uitgerust met een GPS-GSM zender.
Dit specifieke markeringsprogramma zal aangevuld worden door een tweede, gefocust op de
Boerenzwaluw (Hirundo rustica) en de Huiszwaluw (Delichon urbicum) van de kolonies van KnokkeHeist. Een demografisch opvolgingsprogramma zal ontwikkeld worden met behulp van de
medewerking van de burgers. De nestelende volwassenen worden uitgerust met zenders om de
overwinteringszones te lokaliseren.

Identificatie van overwinteringszones van Huiszwaluw Delichon urbicum (2012-)
In samenwerking met de gemeente Beauvechain, gemeente Lasne, Centrum voor Wilde Dieren Birds
Bay ( Ottignies), Ornithologische Commissie van Watermaal-Bosvoorde, Schweizerische Vogelwarte
Sempach.
De populatie van de Huiszwaluw kent een stevige terugval in Europa. De afname gedurende de laatste
30 jaar bedraagt 70% in Vlaanderen en Brussel, en 45 % in Wallonië. Verschillende kolonies in België
worden speciaal opgevolgd via het ringwerk. De kolonie in Watermaal-Bosvoorde wordt sinds 1997
systematisch bestudeerd en is onderwerp van een studie met speciale aandacht voor productiviteit,
overlevings- en terugkeerpercentages. Deze kolonie, als studie-object van een lange termijn
beschermingsprogramma, kent een gunstige evolutie.
De studie die in 2012 begonnen werd in Watermaal-Bosvoorde, werd verdergezet gedurende het
voorjaar 2015 in Waals-Brabant om de resultaten te vergelijken tussen kolonies gesitueerd in een
stedelijk met die van een landelijk milieu. Tien volwassen broedvogels uit eenzelfde kolonie,
gesitueerd in een stal te Maransart (Lasne), werden uitgerust met een geolocator. Deze kolonie wordt
reeds 15 jaar intens gevolgd in het kader van een demografische studie.Tien andere volwassen vogels
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uit een kolonie die zich in een portiek van een hoeve bevindt te Nobelais (Beauvechain), werden
eveneens van een zendertje voorzien en vijf werden gezenderd in een kolonie, gehuisvest in het
gemeentehuis van Beauvechain. Deze kolonie is uitsluitend in kunstmatige nesten gevestigd en werd
aangetrokken door het opzetten van het geluid van de soort. Bedoeling was een poging tot compensatie
voor het verlies van nabije kolonies.
Het verder opvolgen van de betrokken kolonies wordt nog verscherpt in de lente van 2016 alsook van
2016 tot 2019 in de kolonies te Knokke-Heist (zie samenwerkingsprogramma bij de ontwikkeling van
het nieuwe Natuurcentrum van het Zwin).

Ecologische interacties en trekroutes van de Toendraslechtvalk Falco peregrinus calidus en de
Roodhalsgans Branta ruficollis (2012- )
In samenwerking met: Russian Bird Ringing Centre, Severtsov Institute of Ecology, Russian Academy
of Sciences, Moskou.
De Roodhalsgans en de Toendraslechtvalk kennen een buitengewone ecologische interactie. Deze twee
soorten broeden beide in de Russiche Toendra. De Roodhalganzen broeden systematisch in de buurt
van de nesten van de slechtvalken om op die manier bescherming te zoeken tegen de Poolvos (Alopex
lagopus). Wanneer er veel lemmingen (o.a. Lemmus lemmus) zijn, voeden de Poolvossen zich bijna
uitsluitend met deze soort. Als er echter weinig of geen zijn, roven de Poolvossen systematisch de
nesten van steltlopers en ganzen, hetgeen betekent dat het aantal uitgevlogen Roodhalsganzen vaak
praktisch nul is. Zich tegen een predator beschermen door te broeden in de nabijheid van een andere is
dus een opmerkelijke ecologische strategie van de kant van de ganzen. Dit betekent echter ook dat ze in
hoge mate afhankelijk zijn van het beschermingsstatuut van de Toendraslechtvalk.
De Roodhalsgans is opgenomen in de categorie “bedreigd” van IUCN terwijl de beschermingsstatus
van de Toendraslechtvalk slecht gekend is. Om beter de factoren te begrijpen die de populatie van de
Roddhalsgans beperken, ontwikkelde het KBIN in het begin van de jaren 90 een programma
betreffende de populatiedynamica en het habitatgebruik gedurende de overwinteringsperiode in
Oekraïne, Roemenië, Bulgarije en Griekenland. Sinds 2012 wordt het accent gelegd op de studie van de
trekroutes en de trekstrategieën alsook van het gebruik van het gemeenschappelijk broedgebied van
beide soorten, dit in samenwerking met Russische ornithologen.
De behaalde resultaten van voorbije jaren zijn momenteel onderwerp van analyse. Ze werden reeds
gedeeltelijk gepresenteerd op internationale colloquia. Aanvullende observaties werden in augustus
2015 gerealiseerd op nest- en ruiplaatsen in de Yamaltoendra, gelijktijdig met het programma dat werd
uitgestippeld voor Kleine zwaan.
Dit programma wordt uitvoerig behandeld op de website BeBirds, waar er ook een geografische
applicatie te vinden is die de gebruiker toelaat de trajecten te visualiseren van de vogels, uitgerust met
een GPS-GSM zender.
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Acrola : Studie en bescherming van de Waterrietzanger (Acrocephalus paludicola)
In samenwerking met het Aquatic Warbler Conservation Team (AWCT) en het Agentschap voor
Natuur en Bos (ANB).
De Waterrietzanger is opgenomen in de Bijlage I van de EuropeseVogelrichtlijn, in Appendix II van de
Conventie van Bern en in de Appendix I van de Conventie van Bonn (CMS). Al jaren wordt heeft de
soort op wereldniveau de status ‘bedreigd’. Door intense monitoring in de kernbroedgebieden en in de
belangrijkste perifere gebieden werd de globale populatie vanaf 2010 geschat tussen de 10.200 en
12.000 zingende mannetjes (in 2014 op 10.900).
De belangrijkste broedgebieden zijn gelegen in Oost-Polen, Wit-Rusland en Oekraïne. In Rusland,
Duitsland, Letland en Litouwen vinden we kleinere perifere populaties. De Hongaarse populatie telde
in 2009 nog 195 zingende mannetjes maar is sedert 2011 volledig verdwenen. Deze in Litouwen
daarentegen neemt de laatste jaren toe dank zij een Life project. De globale situatie van de soort die
nog in België (prov. Henegouwen) gebroed heeft tot in 1872, blijft niettemin zeer verontrustend.
BeBirds werkt al meerdere jaren mee aan de studie van de postnuptiale migratieroutes en
migratiestrategieën van de waterrietzanger, gecoördineerd door het AWCT, en dit onder meer met het
programma Acrola dat in 2012 werd opgestart.
Het exact aantal geringde waterrietzangers in België in 2015 is nog niet met zekerheid gekend. Er
worden momenteel nog een aantal gegevens verwerkt, maar het zijn er toch al minstens 82. Daardoor
komt het totaal aantal geringde waterrietzangers in België tussen 1960 en 2015 boven de 2000 te
liggen. De tendens op jaarbasis echter is nog steeds dalend. In totaal zijn al 1773 van deze gegevens
elektronisch beschikbaar. De digitalisering van beschikbare gegevens op papieren lijsten wordt
gepland.
In totaal zijn ook al 97 terugmeldings- en controlegegevens beschikbaar, waarvan 86 van in België
geringde individuen. Vijfenveertig daarvan zijn vogels die geringd èn teruggemeld zijn in België, en
waarvan er 37 na een paar dagen ‘ter plaatse’ gecontroleerd werden. Eén exemplaar echter verbleef
langer in de omgeving, werd geringd op 15/07/1977 te Hoboken (prov. Antwerpen) en op 05/08/1977
gecontroleerd. Er werden ook al 52 buitenlandse terugmeldingen/hervangsten geregistreerd : 37 met
Frankrijk, 7 met Polen, 4 met Spanje, 2 met Nederland, 1 met Portugal en 1 met het Verenigd
Koninkrijk. Er zijn ook nog 5 meldingen in behandeling: 4 uit Frankrijk en 1 uit Polen.
Als er ringers zijn die wensen deel te nemen aan het programma Acrola, gelieve rechtsreeks contact op
te nemen met Norbert Roothaert (norbert.roothaert@telenet.be) verantwoordelijke van het station 64
De Blankaart.

Valken voor iedereen (2005 - ).
In samenwerking met: Ornithologische Commissie van Watermaal-Bosvoorde (COWB), Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, Stad Brussel, Politiezone Brussel hoofdstad – Elsene, de autoriteiten van de
Sint-Michiels en Sinte-Goedele kathedraal, Gemeente Sint-Pieters-Woluwe, Gemeente Ukkel, ENGIE
(Electrabel).
De voorstelling aan het grote publiek van het koppel Slechtvalken dat broedt op de Sint-Michiels- en
Sint-Goedele kathedraal loopt reeds sinds 2005. De opstelling verleent aan het publiek de mogelijkheid
om gedurende de tijd dat de jonge Slechtvalken worden grootgebracht, rechtstreeks en doorlopend de
broedcyclus te volgen via een internetsite (http://www.slechtvalken.be) en een observatiepost,
geïnstalleerd op het kerkplein. Een ‘Blog’ verschaft de internetbezoekers de nodige uitleg over de
ecologie van de Slechtvalk, gaat uitvoerig in op het verloop van het broedgeval op de kathedraal en
beschrijft andere geobserveerde nesten in Brussel en daarbuiten. De koppels die in Sint-PietersWoluwe en Ukkel broeden, worden sinds 2015 ook regelmatig geobserveerd. De resultaten op het vlak
van sensibilisering worden besproken in Hoofdstuk IX.
Dit programma laat toe de broedecologie van verschillende koppels Slechtvalken die in een dicht
bevolkte stedelijke omgeving broeden, nauwkeurig te bestuderen.
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Sinds het eerste broedgeval in 2004, hebben 4 verschillende Slechtvalken gebroed op de kathedraal:
twee mannetjes en twee vrouwtjes. De 2 partners van het huidig broedend koppel zijn geringd. Het
vrouwtje werd geboren in Duitsland in 2002 op 215 km van Brussel. Ze broedt op de kathedraal sinds
2006 en heeft 36 jonge valken helpen uitvliegen, waarvan 19 met haar huidige mannelijke gezel.
Hijzelf werd geboren op de kathedraal in het voorjaar van 2008. Hij vormt sinds 2011 een paar samen
met zijn moeder.
De voedselecologie is onderwerp van een aparte studie. Alle opnames van het nest, van het uitkomen
uit het ei tot en met de eerste vlucht van de jonge valken, worden geregistreerd en dienen als basis voor
onderzoek door studenten. De installatie van een nieuwe externe camera met infrarood opname, laat toe
nachtelijke beelden te nemen. Zo kunnen de valken tijdens hun nachtelijke jachtactiviteiten
geobserveerd worden en dienen deze beelden als extra documentatie. Deze beelden verschaffen ons
kwantitatieve informatie over o.a. de taakverdeling bij de voedselbedeling tussen mannetje en vrouwtje
en ook over de diversiteit en volume van de prooien. Sinds 2004 werden 50 verschillende soorten
prooien geïdentificeerd. De meeste via het vinden van pluimen, maar ook via de observatie van de
streaming.
De
lijst
met
de
verschillende
prooien
is
beschikbaar
op:
http://www.slechtvalken.be/page.jsp?lang=nl&ref=prooien2.
Steltopers
zijn
het
meest
vertegenwoordigd binnen het spectrum van de prooien. (figuur 25).

Figuur 25. Het broedend mannetje Slechtvalk (Falco pererginus) van de kathedraal heeft zich zojuist
te goed gedaan aan een Goudplevier ( Pluvialis apricaria) die de vorige nacht werd gevangen.

De vraag hoe jonge valken zelfstandig worden en hun dispersie is eveneens onderwerp van onderzoek.
Eén van de vrouwelijke jongen van 2015 werd in dit kader uitgerust met een GPS-GSM zender.
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Studie van de dynamiek van herkolonisatie bij de Slechtvalk (Falco peregrinus), maatregelen ter
bescherming van natuurlijke sites en instellen van instrumenten voor de controle van de illegale
handel van roofvogels (1996 - ).
In samenwerking met: CITES, Federale Politie, ANB, DNF (SPW), Universiteit Antwerpen
(Onderzoeksgroep Ethologie), Electrabel GDF Suez
Het programma ter opvolging van de populatiedynamica van de Slechtvalk (bijlage I soort van de
vogelrichtlijn) wordt vanaf 1996 uitgevoerd en beoogt de studie van de dynamiek van de herkolonisatie
van deze soort die tussen 1972 en 1994 als broedvogel in België verdwenen was. De aandacht richt
zich vooral op natuurlijke sites met als doel nieuwe broedgevallen te kunnen vaststellen, alsook op de
studie van chemische vervuilers (pesticiden e.a.) in het organisme van de valken.
In 2015 werden een vijftiental nieuwe nestplaatsen gevonden op een totaal van 138 sites waar op zijn
minst een aanvang tot broeden werd vastgesteld. Het totale aantal van geïnventariseerde broedplaatsen
in België sinds de terugkeer van de soort in 1994, bedraagt 168. De jaarlijkse aangroei van de populatie
bedraagt steeds ongeveer 10%. De in België broedende populatie wordt bijgevolg geschat tussen 145
en 155 koppels, waarvan naar schatting ongeveer 70% tot broeden komen.
Typologie van de (sinds 1994) vermelde broedplaatsen:
industrieel gebouw ( toren, schouw, gebouw)
kerk, kathedraal, college
natuurlijke rotswand
kunstwerk ( telecom-toren, watertoren, viaduct)
burgerlijk gebouw (stedelijk gebied)
steengroeve (verlaten of in activiteit)
hoogspanningsmast

27,5%
24,2%
16,1%
11,4%
9,4%
8,1%
2,3%

De meerderheid van de paren broedt dus op industriële gebouwen (figuur 26).

Figuur 26. Voorbeelden van broedplaatsen van de Slechtvalk (Falco peregrinus) op industriële
gebouwen : links Syral Belgium NV (Aalst), rechts Tessenderlo-Chemie (Kwaadmechelen).
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Het merendeel van de jonge vogels wordt geringd, gemeten en enkele veertjes worden verzameld. Dit
staal is bestemd voor de DNA-databank, die ontwikkeld werd in samenwerking met CITES. In totaal
werden 189 jonge valken geringd in 2015, dit dank zij het team dat aan dit programma deelneemt. Dit
brengt het aantal geringde pulli, sedert de soort in België terugkeerde in 1994, op 1.626.
De Brusselse populatie (161 km²) wordt speciaal opgevolgd. 12 Territoriale paren werden geteld
gedurende het voorjaar 2015. Dit betekent een territorium van 13 km² per koppel. Dit resultaat is
identiek als in 2014, maar het broedgemiddelde ligt dit jaar veel hoger. Negen koppels – tegen zes in
2014 - hebben met succes gebroed waardoor minstens 26 jonge valken uitvlogen tegen 18 in 2014.
Geen enkel koppel mislukte. Bij één koppel was één van de partners een onvolwassen vogel. Twee
koppels bevonden zich op gebouwen waar broeden zo goed als onmogelijk is wegens het ontbreken
van een geschikte nestplaats.
Het onderzoek naar het voorkomen van pesticiden en andere scheikundige stoffen bij Belgische
Slechtvalken ( in samenwerking met de Universiteit Antwerpen) is nog steeds lopend.
In het kader van het passief toezicht op vogelgriep- en West Nile virus worden tijdens het ringen stalen
van cloacaal vocht genomen bij een belangrijk deel van de jonge slechtvalken. Via hun prooien
(watervogels), worden grote valken immers regelmatig besmet met vogelgriepvirussen.

Studie van de dynamiek van de herkolonisatie van de Oehoe (Bubo bubo), maatregelen tot
behoud van de natuurlijke sites en evaluatie van de risico’s (1990 - )
In samenwerking met: Sagrex, Carmeuse, groupe Lhoist, Universiteit Antwerpen (Departement
biologie – onderzoeksgroep ethologie ).
Het programma dat de demografische evolutie van de Oehoe (soort opgenomen in Bijlage I van de
Vogelrichtlijn) volgt, begon in 1990. De soort was als broedvogel in België volledig verdwenen in het
begin van de 20e eeuw tot 1982. Ze verscheen opnieuw als gevolg van reïntroducties. Elk jaar worden
de broedlokaties opgezocht en wordt het broedsucces bestudeerd. Indien mogelijk, worden de pulli
geringd. Zo kunnen zowel de verspreidingsstrategieën na de geboorte als de doodsoorzaken bestudeerd
worden. Figuur 17 toont een voorbeeld van een lopende analyse gebaseerd op een lange-ermijn
demografisch onderzoek.
Een significant gedeelte van de paren broedt in industriële of semi-industriële sites. Beheers- en
behoudsmaatregelen van deze sites worden samen met de eigenaars en de beheerders (administraties en
ontginners) bestudeerd.Informatie- en sensibiliseringsacties worden ondernomen bij personeel van de
ontginningsmaatschapijen.
De Oehoepopulatie in België wordt in 2015 geschat tussen de 125 en de 135 broedparen, waarvan 7 à 9
in Vlaanderen. In 2015 werden 93 pulli geringd dankzij de ploeg die deelneemt aan het programma. In
totaal werden sinds 1988 al 1032 pulli geringd in België.

Studie van de trekstrategie van sternen en vorming van ringers in het Afrikaans
overwinteringsgebied.
In samenwerking met: Direction des Parcs Nationaux du Sénégal, FOD Ontwikkelingssamenwerking,
Samenwerkingsprogramma met een onderzoeksluik: opvolging van bewegingen van steltlopers tussen
slikplaten, bepaling van de geografische oorsprong en de trekroutes van de betrokken populaties en een
deel vorming inzake het toepassen van de gebruikte methoden. Deze acties zijn het gevolg van een
programma voor het uitvoeren van het beheersplan van het biosfeer- reservaat van de Saloum Delta.
Aan een uitbreiding van het programma in Gambia wordt gewerkt.
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Opvolging van de avifauna door ringstations met gekende vanginspanning: EURO-CES
In samenwerking met: Europese ringcentrales, EURING
Het Belgisch Ringwerk is sinds 2001 ingeschreven in een Europees programma voor de opvolging van
broedpopulaties van zangvogels met toepassing van de vangst-terugvangst techniek. Dit programma
wordt gecoördineerd door het Brits Ringwerk (BTO). De studie heeft tot doel informatie te verzamelen
over populatietrends, over de productiviteit en over jaarlijkse overlevingscijfers. De uiteindelijke
bedoeling beoogt een op feiten gebaseerde ondersteuning van het beleid betreffende natuurbehoud.
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HOOFDSTUK VII
SAMENWERKING MET UNIVERSITEITEN EN HOGESCHOLEN
Ring- en terugmeldingsgegevens worden ter beschikking gesteld van Universiteiten en Hogescholen.
Er wordt dan ook regelmatig contact gehouden met UA, UGent, ULB, UCL, ULG, Haute École de la
Province de Liège (La Reid), la Haute École de la Province de Namur (Ciney).
Volgende onderzoekers en studenten hebben gebruik gemaakt van de gegevens van het Belgisch
Ringwerk in het kader van hun werk.
Academisch jaar 2014-2015
Doctoraatsthesis:
Robin Gailly werkte verder aan een doctoraatsthesis (FRIA), getiteld "Le développement des cultures
pérennes non-alimentaires offre-t-il de nouveaux habitats favorables à la biodiversité agricole?"
(promotor Prof. Marc Dufrêne, ULg).
Laurence Cousseau werkte verder aan een doctoraatsthesis, getiteld “Avian landscape genetics and
demography in a fragmented biodiversity hotspot” (promotor Prof. Dr. Luc Lens, UGent).
Gelaye Duguma werkte verder aan een doctoraatsthesis, getiteld “Effects of fragmentation and coffee
cultivation in moist Afromontane forest on avian functional diversity and ecosystem services”
(promotor Prof. Dr. Luc Lens, UGent).
Noraine Hudin werkte verder aan een doctoraatsthesis, getiteld «The effects of urbanization on
nutritional ecology of House Sparrow » (promotor Prof. Dr. Luc Lens, UGent).
Tom Rosendahl Larsen werkte verder aan een doctoraatsthesis, getiteld «Physiological and fitness
consequences of variation in breeding phenology among Lesser black-backed gulls (Larus fuscus): an
experimental approach» (promotor Prof. Dr. Luc Lens, UGent).
Lieze Rouffaer werkte verder aan een doctoraatsthesis, getiteld «Pathogen-driven gastrointestinal
microbiota in Passerines: anthropogenic environments as a model» (promotor Prof. Dr. Luc Lens,
UGent).
Cátia Santos werkte verder aan een doctoraatsthesis, getiteld “Effects of parental resource acquisition
and allocation strategies on offspring health in a migratory species: a field experiment” (promotor
Prof. Dr. Luc Lens, UGent).
Alejandro Sotillo werkte verder aan een doctoraatsthesis, getiteld “Combining GPS tracking and
Stable Isotope Analysis to predict changes in gull dynamics” (promotor Prof. Dr. Luc Lens, UGent, copromotor Dr. Eric Stienen, INBO).
Aymeric Teyssier werkte verder aan de doctoraatsthesis, getiteld «Influence of anthropogenic
alterations on the gastrointestinal microbiota of avian hosts and implications for host fitness» (promotor
Prof. Dr. Luc Lens, UGent).
Dries Van de Loock werkte verder aan de doctoraatsthesis, getiteld “Effects of Afrotropical rainforest
fragmentation on life-history strategies in a cooperative breeding bird” (promotor Prof. Dr. Luc Lens,
UGent).
Tadele Zwedie werkte verder aan de doctoraatsthesis, getiteld «Effects of habitat fragmentation and
degradation on the diversity and ecology of Ethiopian montane forest birds» (promotor Prof. Dr. Luc
Lens, UGent).
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Lisa Arvidsson werkte verder aan haar doctoraatsthesis (UA Bijzonder Onderzoeksfonds), getiteld
«The role of exploration and experience in the development of spatial behaviour: individual variation in
spatial behaviour across contexts in the Great Tit» (promotor Prof. Dr. Erik Mathysen UA).
Lisa Baardsen werkte verder aan de doctoraatsthesis (BELSPO), getiteld «Community analysis of nest
parasites and commensal species in a cavity-nesting bird (Great Tit Parus major)» (promotor Prof.Dr.
Erik Mathysen UA).
Davy Bosman werkte verder aan een doctoraatsthesis (FWO), getiteld “Natural variation in life-history
traits and corresponding trade-offs between breeding and migratory behavior of roof- and groundnesting Herring and Lesser Black-backed Gulls” (promotor Prof. Dr. Luc Lens, UGent, co-promotor
Dr. Eric Stienen, INBO).
Ruben Evens werkte verder aan een doctoraatsthesis, getiteld: “Optimizing the protection of an
invisible bird with visible consequence: Nightjars in National Park Hoge Kempen as indicators for the
achievement of European conservation targets” (promotor Prof. Dr. Tom Artois, copromotoren Dr.
Natalie Beenaerts en Dr. Nele Witters, UHasselt).
Nolwenn Fresneau werkte verder aan een doctoraatssthesis, getiteld «Evolutionair ecologische
perspectieven op het familieleven bij vogels: een studie naar de genetische en fenotypische
mechanismen van bedelgedrag» (promotor Dr. Wendt Müller UA). 01/10/2012 - 30/09/2016.
Tine Martens werkte verder aan een doctoraatssthesis, getiteld «Effecten van 'noise pollutie' op zang
bij Koolmezen» (promotor Prof. Dr. Marcel Eens UA, co-promotor Prof. Dr. Rianne Pinxten UA).
Thomas Raap werkte verder aan een doctoraatssthesis, getiteld «Effecten van lichtpollutie op zang bij
Koolmezen» (promotor Prof. Dr. Marcel Eens UA, co-promotor Prof. Dr. Rianne Pinxten UA).
Michalis Vardakis werkte verder aan een doctoraatssthesis (UA Bijzonder Onderzoeksfonds), getiteld
«The role of exploration and experience in the development of spatial behaviour: spatial analysis of
mobility patterns in the Great Tit» (promotor Prof. Dr. Erik Mathysen UA).
Anke Vermeulen werkte verder aan een doctoraatssthesis, getiteld «Ecologisch immunologisch
onderzoek bij vogels» (promotor Prof. Dr. Marcel Eens UA, co-promotor Prof. Dr. Rianne Pinxten
UA).
Masterthesis:
Sam Durnez begon een masterthesis biologie (Ugent), getiteld: “ Does mercury contamination in
Lesser black-backed gulls (Larus fuscus) affect early behaviour and development” (promotor Prof. Dr.
Luc Lens, UGent).
Sander Ostyn begon een masterthesis biologie (Ugent), getiteld: “ The use of cereal winter food plots
by the threatened Yellowhammer” (promotor Prof. Dr. Luc Lens, UGent).
Ruben Vanderhaegen begon een masterthesis biologie (Ugent), getiteld: “ Should I stay or should I
go? Post-fledging dispersal strategies in a fragmented population of a cooperatively breeding tropical
forest bird” (promotor Prof. Dr. Luc Lens, UGent).
Judith van Poel begon een masterthesis biologie (Ugent), getiteld: “Nutritional ecology in house
sparrow ( Passer domesticus) populations along urbanisation gradients” (promotor Prof. Dr. Luc Lens,
UGent).
Siebe Verholle begon een masterthesis biologie (Ugent), getiteld: “Relationships between spatial
behaviour, nutritional condition and health in fragmented Great tit populations.”(promotor Prof. Dr.
Luc Lens, UGent).
Camille Locatelli heeft een eindwerk afgeleverd met het oog op een masterdiploma bio-ingenieur,
richting Bosbeheer en Natuurgebieden (Gembloux Agro-Bio Tech.ULG) , getiteld: “ Analyse de la
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situation de la population estivale de Bernaches nonnettes (Branta leucopsis) en Belgique et pistes
pour sa gestion future.” (promotor: Alain Licoppe ULG, co-promotor: Didier Vangeluwe KBIN).
Jérôme Louppe, bachelorstudent landbouwkunde aan de Haute Ecole de la Province de Namur,
Categorie Agronomie, Finaliteit Agronomie-Environnement (Prof. M. Fossion), heeft zijn eindwerk
afgemaakt: “L’étude de la dynamique de la population semosane du Cygne tuberculé (Cygnus olor.)
dans la vallée de la Semois dans le cadre de l’évaluation des virus influenza et étude de la mutation
immutabilis. » (promotor Prof. M. Fossion, stagebegeleider : Didier Vangeluwe.)
Lola Romero-Pinazo heeft een masterthesis (Lutte biologique et Ecologie spatiale (LUBIES) ULB
beëindigd, getiteld : « Caractérisation de la structure géographique de la transmission potentielle de
l'influenza aviaire par les oiseaux migrateurs en Asie ». (promotor : Prof. Dr Marius Gilbert, ULB).
Arend Raoul Van Ooste heeft een bachelorthesis biologie (Universiteit Antwerpen)
ingediend,getiteld : “Aanpassingen aan een endofiele levenswijze in de teek Ixodes arboricola.
Masterproef ingediend tot het bekomen van de graad van Master in Biologie ( promotor Prof. Dr. Erik
Matthysen, co-promotor Dr. Dieter Heylen).
Stages voor professionele integratie
Julien Longon, 4e jaarsstudent in Bac pro Managing Natuurgebieden en Wildlife (TECOMAH, school
voor milieu en leefomgeving, een school van de Kamer van Koophandel en Industrie, regio Parijs - Îlede-France) heeft 2 stagesessies volbracht bij de Ringcentrale, van 27/04/2015 tot 22/05/2015 en
11/02/2015 tot 27/11/2015.
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HOOFDSTUK VIII
AANVRAGEN VOOR TOEGANG TOT DE GEGEVENS IN 2015
In het jaar 2014 werden twee en twintig aanvragen ontvangen en aanvaard. De aanvragen die via
EURING werden ontvangen, zijn opgenomen in het Engels. De andere betreffen aanvragen die
rechtstreeks tot de Ringcentrale werden gericht.
Aanvrager : Enrico Borgo
Datum van de aanvraag: januari 2015
Instelling/Vereniging: Museo Civico di Storia Naturale "G. Doria", Genova (Italia)
Ter beschikking gestelde gegevens: ringgegevens hybriden Hirundo rustica x Delichon urbicum en
Hirundo rustica x Riparia riparia
Doel : Voorbereiding van een analyse van de frekwentie van hybridisatie bij zwaluwen.
Aanvrager : Jean-Paul Jacob
Datum van de aanvraag: februari 2015
Instelling/Vereniging: Natagora, Namur
Ter beschikking gestelde gegevens: kartografie van de terugmeldingen en jaarstaten van de geringde
vogels 1960-2013 van de Rode wouw Milvus milvus
Doel : Programma voor het behoud van de soort in Wallonioë.
Aanvrager : Dominique Verbelen
Datum van de aanvraag: februari 2015
Instelling/Vereniging: Natuurpunt, Mechelen
Ter beschikking gestelde gegevens: maximale leeftijden van in België geringde Zilvermeeuwen Larus
argentatus
Doel : informatie voor de site Natuurbericht.be
Aanvrager : Jacquie Clark
Datum van de aanvraag: februari 2015
Instelling/Vereniging: British Trust for Ornithology, Thetford (United Kingdom)
Ter beschikking gestelde gegevens: All recoveries of Larus fuscus (all subspecies)
Doel : The project aims to investigate the mechanisms driving the differing population trends between
colonies and populations of graellsii and other populations/subspecies of Larus fuscus by investigating
the reports of ringed individuals (ring recoveries) collected across Europe. We wish to assess the
evidence for interchange/re-location between breeding sites within and between populations and/or
subspecies on a European scale to help to understand the consequences of this for population trend.
This will expand on a similar piece of work using recoveries involving Britain & Ireland.
Aanvrager : Henning Heldbjerg
Datum van de aanvraag: februari 2015
Instelling/Vereniging: DOF-BirdLife, Copenhagen (Denmark)
Ter beschikking gestelde gegevens:: ringing and recovery data for Sturnus vulgaris
Doel : The project will study whether there is a correlation between national/regional Starling trends
across Europe migratory routes and wintering sites for the species. It will address the recovery pattern
on its own and be part of an analysis focusing on differences in the national trends of Starling across
Europe.
Aanvrager : Ariñe Crespo Diaz
Datum van de aanvraag: februari 2015
Instelling/Vereniging: Department of Ornithology, Aranzadi Society of Sciences, San Sebastian (Spain)
Ter beschikking gestelde gegevens: Ringing and recovery data of passerines in Iberian Peninsula and
Baleares Islands, with ringing-recovery distances higher than 100km. From 1900 to 2010.
Doel : This work will be part of the PHD thesis. The aim of the analysis is to identify the spatial
distribution patterns of passerine birds migrating through the Iberian Peninsula during migration
period. In particular we want to determine: (1) Spatio-temporal variations in the distribution of migrant
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passerines and (2) the possible relationship of these variations withclime, land cover and land use
changes during the last century.
Aanvrager : Dries Martens
Datum van de aanvraag: februari 2015
Instelling/Vereniging: Natuurpunt, Mechelen
Ter beschikking gestelde gegevens: broedplaatsen en ringplaatsen van Falco peregrinus in de
Antwerpse haven.
Doel : bijdrage aan het « Soortenbeschermingsprogramma (SBP) Antwerpse haven”
Aanvrager : Marius Gilbert en Lola Romero-Pinazo
Datum van de aanvraag: maart 2015
Instelling/Vereniging: Lutte biologique et Ecologie spatiale (LUBIES), ULB, Brussel
Ter beschikking gestelde gegevens: terugmeldingsgegevens 1927-2015 voor Anas platyrhynchos, Anas
querquedula en Aythya ferina
Doel : voorbereiding van een masterstudie in biologie (ULB) met als titel : « Caractérisation de la
structure géographique de la transmission potentielle de l'influenza aviaire par les oiseaux migrateurs
en Asie. »
Aanvrager : Alejandro Onrubia
Datum van de aanvraag: maart 2015
Instelling/Vereniging: Fundacion Migres, Tarifa (Spain)
Ter beschikking gestelde gegevens: recoveries for Anser anser, Anas platyrhynchos, Anas strepera,
Anas clypeata, Anas penelope, Anas acuta, Anas crecca, Aythya ferina, Aythya fuligula, Fulica atra
Doel : Analysis of ringing recoveries in different decades 1960-1970, 1970-1990, 1990-2010. We have
detected changes in quantity and phenology of migratory waterbirds in Iberian peninsula and north
Africa in the last decades and we want to test which are the causes: changes in populations or changes
of migratory patterns (or both). We want to compare distances and directions of winter and migration
recoveries for a selection of species from different origins (northern Europe, central Europe, southern
Europe) and different decades (1950-2010), to detect changes in migration patterns (shortening of
migration, changes in phenology and routes ...).
Aanvrager : Jan Husek
Datum van de aanvraag: april 2015
Instelling/Vereniging: Hedmark University College, Koppang (Norway)
Ter beschikking gestelde gegevens: recoveries for Turdus merula, Erithacus rubecula, Falco
tinnunculus.
Doel: 1) Effect of urbanization will be studied on the migration distance. This will test how much
urbanization is needed for a population to become sedentary rather than migratory and help to separate
between three possible mechanisms. 2) Consistency between habitat on the breeding and wintering
ground will be checked. This test will help to elucidate whether urbanization affects choice of habitat at
the wintering location.
Aanvrager : Dominique Verbelen
Datum van de aanvraag: mei 2015
Instelling/Vereniging: Natuurpunt, Mechelen
Ter beschikking gestelde gegevens: maximale leeftijd van in België geringde of teruggemelde Geoorde
futen Podiceps nigricollis
Doel : informatie voor de site Natuurbericht.be
Aanvrager : Rhys Green
Datum van de aanvraag: mei 2015
Instelling/Vereniging: University of Cambridge, Cambridge (United Kingdom)
Ter beschikking gestelde gegevens: recoveries for Crex crex
Doel : The corncrake is being reintroduced to its historical range in lowland England using captivebred birds derived from two source populations (1) Scotland and (2) Germany/eastern Poland. The
research will compare the direction of the autumn migration of birds from the two populations
(including nearby regions) and assess whether the migratory behaviour of wild birds from the two
populations indicates which source is most appropriate for reintroduction in England.
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Aanvrager : Gerald Driessens
Datum van de aanvraag: juni 2015
Instelling/Vereniging: Natuurpunt, Mechelen
Ter beschikking gestelde gegevens: ringgegevens van de eerste waarneming van de Zwartkoprietzanger
Acrocephalus melanopogon in België.
Doel : informatie voor de site Natuurbericht.be
Aanvrager : Ana Rodrigues
Datum van de aanvraag: juli 2015
Instelling/Vereniging: Centre d'Ecologie Fonctionnelle et Evolutive CNRS-CEFE, Montpellier
(France)
Ter beschikking gestelde gegevens: recovery data Prunella modularis, Erithacus rubecula,
Phoenicurus ochrurus, Carduelis spinus.
Doel : This project is part of the PhD thesis. The objective is to investigating how habitat selection
varies temporally and seasonally within bird species making use of a diversity of data on individual
movement (e.g. including satellite tracking data). The ringing data will be used to investigate habitat
selection for four species of migratory birds, contrasting locations from ringing data in the breeding vs.
non-breeding seasons. We will use data from satellite imagery to characterise habitat for each location.
Aanvrager : Alexandre Roulin
Datum van de aanvraag: juli 2015
Instelling/Vereniging: University of Lausanne Department of Ecology and Evolution Building
Biosphore, Lausanne (Switzerland)
Ter beschikking gestelde gegevens: recovery data for Tyto alba
Doel : writing a book on the Barn Owl for Cambridge University Press.
Aanvrager : Tiago Manuel Gonçalves Rodrigues
Datum van de aanvraag: juli 2015
Instelling/Vereniging: Associated Laboratory Research Centre in Biodiversity and Genetic Resources,
University of Porto, Vairão (Portugal)
Ter beschikking gestelde gegevens: recovery data for Gallinago gallinago
Doel : conservation/management policy of a migratory species; given the dynamic nature of the
European landscape, and under a scenario of climatic changes, it is valid to question whether or not the
Gallinago gallinago still uses the previously identified routes, and if there are observable shifts in the
timing of migration. We aim to conduce the first investigation on the snipe migration at the continental
scale, namely to: a) evaluate the reality of the four migratory flyways described for snipe in the
Western Palearctic; b) assess possible changes in the routes and migratory habits of snipe during the
last decades.
Aanvrager : Michele Panuccio
Datum van de aanvraag: juli 2015
Instelling/Vereniging: Italy
Ter beschikking gestelde gegevens: recovery data for Buteo buteo, Milvus migrans, Pandion haliaetus
Doel : We would like to analyse raptor mortality across the Mediterranean area and testing inter and
intra-specific differences in routes and timing of migration. Moreover these data will be analysed
together with a Ph.D. student (Elena Frederika Kappers) in the field of her thesis (University of
Groningen).
Aanvrager : Ana Rodrigues
Datum van de aanvraag: augustus 2015
Instelling/Vereniging: Centre d'Ecologie Fonctionnelle et Evolutive CNRS-CEFE, Montpellier
(France)
Ter beschikking gestelde gegevens: recovery data for Anthus pratensis, Phylloscopus collybita, Sturnus
vulgaris, Coccothraustes coccothraustes, Turdus philomelos, Turdus merula, Sylvia atricapilla,
Fringilla coelebs.
Doel : This project is part of the PhD thesis. The objective is to investigate how habitat selection varies
temporally and seasonally within bird species making use of a diversity of data on individual
movement (e.g. including satellite tracking data). The ringing data will be used to investigate habitat
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selection for four species of migratory birds, contrasting locations from ringing data in the breeding vs.
non-breeding seasons. We will use data from satellite imagery to characterise habitat for each location.
Aanvrager : Dominique Verbelen
Datum van de aanvraag: oktober 2015
Instelling/Vereniging: Natuurpunt, Mechelen
Ter beschikking gestelde gegevens: ringgegevens voor Crex crex
Doel : programma voor het aantrekken van de Kwartelkoning Crex crex in de Ijzervallei
Aanvrager : Teja Curk & Henk van der Jeugd
Datum van de aanvraag: oktober 2015
Instelling/Vereniging: NIOO-KNAW, Wageningen (The Netherlands)
Ter beschikking gestelde gegevens: recovery data for Sylvia atricapilla
Doel : Within this project we will analyse all the recoveries of European blackcaps that are present in
the EURING database, to search for migratory pathways and potential recent changes that have taken
place in the migratory routes of this flexible species.
Aanvrager : Gerald Driessens
Datum van de aanvraag: november 2015
Instelling/Vereniging: Natuurpunt, Mechelen
Ter beschikking gestelde gegevens: kartografie van de terugmeldingen van het Goudhaantje Regulus
regulus in België.
Doel : informatie voor de site Natuurbericht.be
Aanvrager : Dr Roger Herbert
Datum van de aanvraag: december 2015
Instelling/Vereniging: Bournemouth University Dept Life & Environmental Sciences, Poole (United
Kingdom)
Ter beschikking gestelde gegevens: recovery data for Limosa limosa, Limosa lapponica, Recuvirostra
avosetta, Himantopus himantopus, Tringa tetanus, Platalea leucorodia
Doel : The research relates to the maintenance of benthic invertebrate and macrophyte communities in
isolated natural lagoons and brackish ponds at saltworking sites across Europe. There is evidence that
long-distance dispersal of larval/adult propagules, seeds and spores is facilitated by migratory birds.
We wish to establish evidence for a potential network by examining the use of sites by coastal birds.
This will support benthic invertebrate data obtained from south coast of England to Cadiz.
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HOOFDSTUK IX
RINGWERK VOOR WETENSCHAPSVERSPREIDING EN VOOR BEWUSTMAKING ROND
NATUURBEHOUD

Het ringen is een geweldig instrument om de natuur te leren kennen en voor de bewustmaking om deze
te beschermen. De pers contacteert vaak BeBirds en de medewerkers-ringers zelf voor informatie en
reacties rond actuele milieuonderwerpen. Terugmeldingen, van vogels die duizenden kilometers verder
worden gemeld en die amper tien gram wegen, vindt het publiek altijd boeiend. Dit type van informatie
belichaamt zeer goed, bij de burgers, de kwetsbaarheid van de vogels en de complexiteit van de
natuurlijke fenomenen.
Geïnformeerd worden is één ding, het zelf ontdekken is een ander. Dicht benaderen, het met de
vingertoppen aanraken van een Grasmus die nadien doorheen Afrika zal reizen, is een unieke ervaring.
Een andere geweldige ervaring is rechtstreeks in contact komen met de ornithologen, die gedurende
weken in een wachtbekken slapen of die in de top van een 30 meter hoge Beuk klimmen. Het Ringwerk
biedt dus het publiek aan om deze stations voor trekonderzoek te bezoeken.
Op dit ogenblik worden voornamelijk drie assen ontwikkeld: de voor het publiek toegankelijke
ringstations, de informatie naar de media en het programma "Valken voor iedereen".

Publiek toegankelijke ringstations
Drie ringstations, open voor het grote publiek, waren actief in 2015. Het station van Het Zwin is
momenteel in een totale hervorming in het kader van de bouw en het operationeel worden van het
Natuurcentrum van het Zwin in 2016 (zie Hoofdstuk V).
De huidige voor het publiek toegankelijke stations zijn een initiatief van Bebirds die de werkmethode
bepaalt. Het publiek mag niet bij de netten komen, het aantal bezoekers per sessie is beperkt en er
moeten steeds voldoende ringers aanwezig zijn, zodat deze vakkundig kunnen ringen terwijl ze tegelijk
de bezoekers verwelkomen en informeren.
De drie operationele stations zijn goed uitgebouwd en worden door zeer ervaren ringers bemand.

Het ringstation van Nodebais (Waals-Brabant)
In samenwerking met de gemeente Beauvechain, de provincie Waals-Brabant en het Europees
programma Leader.
Het ringstation van Nodebais is gelegen in de gemeente Beauvechain (Waals-Brabant). Het is een
overtsromingsbekken bestemd voor het tijdelijk opnemen van het water dat bij grote regenval afvloeit
van het agrarisch plateau van Hespengouw en de nabije militaire vliegbasis. De site is niet
gebetonneerd zoals een klassiek waterwachtbekken: het betreft een oude weide, doorkruist door een
beek. Het werd in vochtige zone aangelegd en kan zoals een spons de waterafvoer opvangen. De site is
opgenomen in het lopende ontwikkelings- en beheersprogramma van de biodiversiteit van
Beauvechain.
De afsluitdijk is het onderwerp van een ornithologische monitoring, essentieel gebaseerd op de
ringmethode. Het doel is om de capaciteiten van de site als migratiehalte voor zangvogels en Rallidae
te evalueren, zodat men beheersmaatregelen kan nemen voor het behoud van het natuurlijk
patrimonium en ze ook toe te passen en uit te breiden naar andere zones van de gemeente. De
monitoringactiviteiten worden sinds 1999 zonder onderbreking voortgezet.
In 2001 werd duidelijk dat het associëren van de burgers aan de ringactiviteiten perfect mogelijk was.
Een systeem dat uitsluitend het onthaal en informatie van het publiek beoogt, werd tot stand gebracht.
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De doelgroep was tijdens de eerste jaren essentieel beperkt tot de gemeente maar het ringstation trekt
tegenwoordig bezoekers vanuit het hele land aan.
In 2015, zoals vorige jaren, heeft het ringstation van Nodebais zijn deuren geopend voor het publiek
tussen 15 en 31 augustus. Een poster werd speciaal geproduceerd om het evenement aan te kondigen.
(figuur 27). De bezoekers worden uitsluitend onthaald na inschrijving, dit om de grootte van de
groepen te beperken. Het is noodzakelijk om de rust van de site te behouden en het publiek toe te laten
om elke dag tussen 09u00 en 12u00 de aangeboden specifieke activiteiten in ideale omstandigheden te
volgen. Deze worden aan de rand van een stadsweg grenzend aan de vangstzone georganiseerd en zijn
dus gemakkelijk bereikbaar voor alle bezoekers, ook voor personen met beperkte mobiliteit. De
bezoekers hebben een ruim zicht op de site, maar komen niet in aanraking met de vangapparatuur.
De activiteiten worden parallel aan het ringproces georganiseerd, dat uitgevoerd wordt door een ander
team dat er zich exclusief aan toewijdt,. Het team bestaat uit 3 ringers die ondersteund worden door 2
tot 3 personen die de gegevens noteren en 1 tot 5 andere personen die instaan voor het toezicht van de
vangstapparatuur. Twee ringers houden zich uitsluitend bezig met het ringen, de derde verzekert de
animatie gefocust op de trekkende vogels. De voornaamste behandelde onderwerpen zijn de volgende:
welke zijn de belangrijkste vogels die over Haspengouw trekken, hoe oriënteren ze zich, welke routes
volgen ze, welke zijn de verschillende migratiestrategieën? De bezoekers hebben de mogelijkheid om
het ringen van het merendeel van de op het moment gevangen soorten bij te wonen, en dus de
uitgevoerde technieken van het proces te leren kennen: afmetingen, ruitoestand, topografie van het
gevederte, determinatiekenmerken en demografische parameters (leeftijd en geslacht). De installatie
van didactische panelen onder een afdak vervolledigt de voorstelling: de geringde soorten, de
bijhorende migratiekaarten, de verschillende onderzoeksmethodes en de resultaten van de vorige jaren.
Naast de activiteiten bestemd voor het grote publiek en de scholen, werd voor de eerste keer één
ochtend specifiek georganiseerd ter attentie van een groep personen met een mentale handicap. In het
totaal werden in 2015, 288 bezoekers onthaald waarvan 57 studenten.
Het project laat anderzijds toe om meerdere regionale uitvoerders te samen te brengen. Het team van
lokale ringers wordt versterkt door ringers van andere ringgroepen, stagiair-ringers, studenten en
partners van de PCDN (Gewestelijk Plan voor Natuurontwikkeling). Twee medewerkers van het
Europese programma Leader – Lokale Actie Groep (LAG) « Culturalité » vervolledigen het team
tijdens de schoolactiviteiten.
Het bilan van 15 jaar werking van het ringstation Nodebais is als volgt:
-

4.800 bezoekers;
106 geringde vogelsoorten;
85.876 geringde vogels;
1.037 dagen van werking, waarvan 278 dagen onthaal van het publiek.

Het ringstation Nodebais kan bogen op de menselijke, technische en financiële (jaarlijkse en materiële
bijdragen) steun van de gemeente Beauvechain, van de provincie Waals-Brabant en van Wallonië.
Persoverzicht 2015 :
05/09/2015
00/08/2015
07/02/2015

L’Avenir
TV-Com
L’Avenir

3 043 oiseaux bagués en 15 jours
Baguage des oiseaux
Quinze années de suivi d’avifaune
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Figuur 27. Poster om het publiek toegankelijke ringstation van Nodebais te adverteren.
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Het ringstation van Bierwart ( Namur)
In samenwerking met de gemeente Fernelmont, de DNF (Cantonnement van Namen) en de vzw Nature
et vous.
Het ringstation van Bierwart zette in 2015 het in 2004 ontwikkelde partnerschap voort met het
Cantonnement van Namen ((sector Fernelmont) van het departement Bos en Natuur van Wallonië
(DNF). De site maakt deel uit van het Bos van Bierwart, waar een belangrijk biotoopbeheer uitgevoerd
wordt om de biologische kwaliteit te verhogen, in het bijzonder de opvangcapaciteit voor zangvogels
die hier halt houden tijdens de trek. In de loop der jaren werden 16 vijvers uitgegraven in een open plek
van 5 ha in de bosrand. Zo ontstaan verschillende habitats die een rijke insectenfauna aantrekken. Deze
microfauna is van essentieel belang als voedselbron voor voorbijtrekkende zangvogels die hun
vetreserves moeten aanvullen tussen 2 etappes door die soms meer dan honderden kilometers van
elkaar verwijderd zijn. Beheerswerken, voornamelijk verjonging van de vegetatie, worden op
regelmatige basis uitgevoerd in samenwerking met onder andere het DNF en de studenten van het
Instituut voor Tuinbouw van Gembloux, sectie Bosbouw.
Het ringen werd tussen 4 augustus en 30 oktober door 3 gecertificeerde ringers uitgevoerd. Tijdens
deze periode opende het station de deuren voor het publiek gedurende 12 dagen, steeds opnieuw in het
kader van een extern partnerschap: de gemeente Fernelmont, vzw. Nature et vous, Festival
International Nature Namur en DNF. De bezoekers worden gevraagdzich op voorhand in te schrijven
om zo toegang te krijgen tot de site.
Het publiek werd op de hoogte gebracht van de monitoringstechnieken van de avifauna d.m.v. het
ringen, was aanwezig bij het ringen van honderden vogels (totaal = 91 verschillende soorten) tijdens de
ochtenden van belangrijke doortrek en werd geconfronteerd met de werkzaamheden die nodig zijn voor
het beheer van de biotopen. In samenwerking met vzw Nature et vous werden op bepaalde dagen
specifieke activiteiten over het fenomeen van de vogeltrek georganiseerd.
Het herfstseizoen 2015 werd gekarakteriseerd door een zeer opmerkelijke influx van Zwarte mezen
(Parus ater) en Goudhaantjes (Regulus regulus) waarvan honderden individuen werden geringd. Dit
liet toe om het publiek deze verbazende en bijzonder indrukwekkende trekstrategie uit te leggen. De
Noordse nachtegaal (Luscinia luscinia), een uitzonderlijke soort voor Wallonië, werd overigens voor de
eerste maal geringd in het ringstation van Bierwart.
Een totaal van 239 personen werd onthaald, hetgeen het driedubbele is van het resultaat 2014.
De activiteiten van het open ringstation van Bierwart en in het bos van Nachau worden voorgesteld op
deze websites:http://www.fernelmont.be/,http://www.eghezee.be, http://www.eghezee-en-sentiers.be,
http://www.festivalnaturenamur.be, http://www.nature-et-vous.be/

Het ringstation van Watermaal-Bosvoorde (Brussel)
In samenwerking met de Ornithologische Commissie van Watermaal-Bosvoorde (COWB).
Het open ringstation van het Brussels Gewest bevindt zich in het Vuursteen Domein in Bosvoorde, aan
de rand van het Zoniënwoud. De COWB huurt sinds 1999 dit domein van 4 ha van de Koninklijke
Stichting om er de biodiversiteit te behouden en te ontwikkelen en om er didactische activiteiten te
organiseren. De site omvat een vijver van 4 hectare omringd door weilanden, een boomgaard en een
zone struikgewas met meer dan 300 inheemse boompjes (Meidoorn, Sporkehout, Vlier, Lijsterbes),
speciaal geplant om een stopplaats, aan te bieden aan trekkende zangvogels.
In 2015, tussen 22 en 30 augustus, werd het publiek iedere morgen, na voorafgaande inschrijvingen,
onthaald in groepen van maximum 5 bezoekers. Tijdens die week werden 325 vogels geringd,
behorende tot 21 soorten, waaronder de Oeverloper (Actitis hypoleucos), de Ijsvogel (Alcedo athis), de
Grote gele kwikstaart (Motacilla cinerea), de Rietzanger (Acrocephalus schoenobaenus), de
Sprinkhaanzanger (Locustella naevia) en de Snor (Locustella luscinioides) (3de Brusselse melding!), het
Goudhaantje (Regulus regulus) en het Vuurgoudhaantje (Regulus ignicapillus). Een unieke en
wonderlijke gelegenheid voor het ontdekken van prachtige soorten in het midden van de stad.
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Er werden regelmatig ringsessies georganiseerd tijdens de weekends van september tot en met
november, waaraan iedere keer 1 tot 5 bezoekers deelnamen. Zoals in het ringstation van Bierwart
werd de influx van de Zwarte mees en het Goudhaantje, afkomstig van Noordoost-Europa,
geobserveerd en aan de bezoekers uitgelegd.
Deze activiteiten werden aangekondigd in het ledenblad van de vereniging COWB (bestemd voor
leden). In een didactisch dossier (kaart met de vogeltrek van verschillende soorten, foto's van vogels en
van het ringen, terugmeldingsfiches) werd de huidige kennis over trekroutes van vogels, die in de lente
en de herfst over Brussel vliegen, aan het publiek voorgesteld.
De activiteiten van het open ringstation van Watermaal-Bosvoorde zijn voorgesteld op deze website:
http://www.cowb.be

Het programma «Valken voor iedereen»
Het programma « Valken voor iedereen » beoogt tegelijk onderzoek en informatie voor het publiek.
Het is bestemd voor de voorstelling van de natuurlijke geschiedenis van de Slechtvalken, via het
rechtstreeks uitzenden van beelden van de nestplaats van het koppel die sinds 2004 in de top van de
Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal te Brussel-stad broeden. (zie Hoofdstuk VI).
Het programma heeft in 2015 een belangrijke ontwikkeling gekend dankzij de voortzetting van het in
2014 aangevangen partnerschap met de gemeente Sint-Pieters-Woluwe en het sluiten van een nieuwe
samenwerkingsovereenkomst met de andere Brusselse gemeente Ukkel om het verloop van het broeden
van de koppels Slechtvalken aan het publiek te tonen. De doelstelling om een netwerk van observatieen ontdekkingssites van de Slechtvalk via een webplatform te ontwikkelen wordt progressief
voorbereid.
In de loop van het jaar 2015 werd de website www.slechtvalken.be 3.042.564 maal bezocht. Dit
verdrievoudigt het resultaat van de vorige jaren. Het aantal landen waarvan de bezoekers afkomstig
zijn, is eveneens behoorlijk gestegen: van 134 naar 157 (ter informatie: er zijn 193 erkende lidstaten
van de VN). Een piek van 110.042 bezoekers werd geregistreerd op de dag van het uitkomen van de
jonge valken.
Aan de kathedraal ontvingen elke dag twee speciaal in dienst genomen natuurliefhebbers het publiek
aan de waarnemingspost en dit van 28 maart tot 26 mei, van 12u.00 tot 18u.00, behalve op maandagen.
De bezoekers ontdekten binnen de waarnemingspost de verzameling van veren die het mogelijk
maakten om de verschillende soorten door de valken gevangen vogels te determineren en kregen
volledige informatie over de ecologie van de Slechtvalken. Deze informatie werd bekomen dankzij het
ringen en de opvolging via GPS-GSM zenders in België en Siberië. Het aantal bezoekers in 2015 werd
geschat op 20.000 en blijft dus stabiel ten opzichte van de afgelopen jaren. Het aantal personen die de
broedplaats van de Slechtvalken aan de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal ontdekten wordt dus
geschat op 220.000 sinds de eerste editie van het project in de lente 2005, dit door de waarnemingspost
te bezoeken of door de beelden rechtstreeks te bekijken op schermen geplaatst achter ramen.
De tijdelijke waarnemingspost, gevestigd aan de voet van de toren van het gemeentehuis van SintPieters-Woluwe, werd, zoals in 2014, door vele burgers van de gemeente bezocht. Aan de voet van de
Sint-Jobskerk te Ukkel werd een nieuwe tijdelijke waarnemingspost ingewijd waar dit jaar voor de
eerste keer een ander koppel broedde. Dit leidde tot een broedsel van 4 jonge valken. Ook hier hebben
de burgers massaal de valken live geobserveerd.
Het persoverzicht 2015 wordt weergegeven in het rapport « Valken voor iedereen 2015 » (te
downloaden van de website).
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HOOFDSTUK X
BIBLIOGRAFISCH REPERTORIUM VAN PUBLICATIES 2015 DIE GEBRUIK MAKEN VAN
GEGEVENS VAN HET BELGISCH RINGWERK, KBIN.
Veel ringgegevens worden ook via het web gepubliceerd, o.a. op de sites www.trektellen.nl et
www.waarnemingen.be.
Verschillende ringgroepen of ringstations geven zelf jaarlijks een eigen rapport uit met hun gegevens.
Dit rapport wordt aangeboden aan de verantwoordelijke overheden bevoegd voor natuurbeheer binnen
het werkingsgebied, of aan de terreineigenaars of -gebruikers die hen als ringer toelaten op hun
terreinen.
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HOOFDSTUK XI
WERKINGSPROCEDURES
Algemene principes
Er zijn op dit ogenblik vijftien werkingsprocedures. Ze hebben als doel de medewerkers-ringers van het
KBIN bij hun werk te begeleiden en te verduidelijken op welke wijze de gegevens die het ringen van
wilde vogels in België oplevert, toegankelijk zijn. Er werden tijdens het jaar 2015 geen wijzigingen of
nieuwe werkprocedures gepubliceerd.
De procedures betreffende de toegang tot de gegevens, worden voorgesteld in hoofdstukken XI en XII.
Ze vormen de basis van de doelstellingen van het Belgisch Ringwerk: gegevens ter beschikking stellen
van onderzoekers, beheerders en beleidsmakers.
Alle medewerkers-ringers van het KBIN zijn ertoe gehouden deze procedures te respecteren op straffe
van uitsluiting uit het netwerk.
Lijst van de gepubliceerde procedures:
Procedure voor het manipuleren van vogels bij het ringen (versie 2, december 2014)
Hoe medewerker-ringer van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen worden?
Organisatie en soorten ringvergunningen (maart 2014)
Procedure betreffende de juiste geografische aanduiding van ringgegevens (december 2013)
Procedure voor het plaatsen van ringen en lijst van ringtypes per soort (december 2012)
Richtlijn betreffende het gebruik van lokvogels voor de vangst van prooivogels (december 2011)
Procedure in verband met het houden en gebruiken van lokvogels in Vlaanderen (december 2011)
Procedure in verband met het houden en gebruiken van lokvogels in Wallonië (december 2011)
Reglement betreffende de aankoop van mistnetten (december 2010)
Toegangsprocedure voor het gebruik van de gegevens van het Belgisch ringwerk door medewerkersringers van het KBIN (december 2009)
Procedures bij het ringen van bijzondere soorten (december 2009)
Lijst van toegelaten vangmiddelen (december 2009)
Toegangsprocedure voor het gebruik van de gegevens van het Belgisch Ringwerk (november 2008)
Procedure voor het aanleveren van ring- en terugmeldingsgegevens (maart 2007)
Procedure bij het ringen van gerevalideerde vogels (maart 2006)
Procedure bij het gebruik van kleurmerken (juni 2006)
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HOOFDSTUK XII
TOEGANGSPROCEDURE VOOR HET GEBRUIK VAN GEGEVENS VAN
HET BELGISCH RINGWERK
Algemene principes
De doelstellingen van het Belgisch Ringwerk (KBIN) kaderen in de biologie van het natuurbehoud. De
analyse van de gegevens en dus ook het ter beschikking stellen ervan, vormt een essentieel onderdeel
van dit programma.
De door het ringwerk (in België georganiseerd vanaf 1927) verzamelde gegevens omvatten twee
hoofdcategorieën: de ringgegevens sensu stricto (39 velden, zie beschrijving in bijlage) en de eigenlijke
terugmeldingen die de ring- en terugmeldingsgegevens van één enkele vogel omvatten (60 velden, zie
beschrijving in bijlage). Wat de ringgegevens betreft, zijn op dit ogenblik (31 december 2013)
11.569.889 records beschikbaar in het bestand; de rest (geschat op 12.500.000 records) is beschikbaar
in de vorm van papieren ringlijsten. Alle terugmeldingen die sinds 1927 werden opgetekend, zijn
geïnformatiseerd.
De procedures die hieronder worden uiteengezet, hebben dus de bedoeling om de analyse en het
gebruik van de sinds 1927 verzamelde ring- en terugmeldingsgegevens te vergemakkelijken. Het
systeem houdt er tevens rekening mee dat het voor het KBIN essentieel is te kunnen beschikken over
een overzicht van de publicaties en werken die van deze gegevens gebruikmaken.
Elke aanvraag dient vergezeld te zijn van een beschrijving van de aard van de gevraagde gegevens en
van de doelstellingen van hun gebruik. Het ter beschikking stellen van de gegevens volgt na het
tekenen van een overeenkomst tussen de verantwoordelijke van het Ringwerk en de aanvrager.

Procedures in functie van het type gebruiker
1.

Aanvraag door een federale, gewestelijke of gemeenschaps-overheid

Vrije toegang tot de gegevens voor gebruik in het kader van de opdracht van deze instellingen inzake
het behoud van het natuurlijk patrimonium.
2.

Aanvraag door een universitaire instelling

Vrije toegang tot de gegevens indien de aanvraag uitgaat van een diensthoofd met het oog op een
academisch gebruik (onderzoek of onderwijs).
3.

Aanvraag door een vereniging zonder winstgevend doel die het natuurbehoud tot doelstelling
heeft.

Vrije toegang tot de gegevens indien de aanvraag uitgaat van een gemandateerde, het natuurbehoud tot
doelheeft en uitgevoerd wordt met eigen middelen door de vereniging of door een van haar leden.
4.

Aanvraag door een particulier of een commerciële groep voor beroepsdoeleinden

Toegang tot de gegevens mits betaling
5.

Aanvraag door een aan het KBIN verbonden medewerker-ringer

Vrije toegang tot de gevraagde gegevens waarvan de analyse aanleiding moet geven tot een publicatie.
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6.

Aanvraag door een Europees of niet-Europees onderzoeker

Als het om terugmeldingsgegevens gaat, zal de onderzoeker in de eerste plaats doorverwezen worden
naar de EURING DataBank (EDB). Indien alleen Belgische gegevens worden gevraagd, wordt de
toegang tot de gegevens op dezelfde wijze geregeld als de op dat ogenblik geldende regeling van de
EDB. De toegang tot de ringgegevens is vrij, indien de aanvraag uitgaat van een diensthoofd en voor
academisch gebruik (onderzoek of onderwijs).
In alle andere gevallen worden individuele afspraken gemaakt.

OVEREENKOMST BETREFFENDE HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN GEGEVENS DOOR HET BELGISCH
RINGWERK (KBIN)

Mevrouw/ de Heer ……………………………………………………….
namens de Instelling/de Vereniging……………………………………………………………
Adres…………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………….
met als voorwerp het ter beschikking stellen van de volgende gegevens:
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
De betreffende gegevens worden exclusief overgemaakt aan de begunstigde. Het is niet toegelaten ze
aan derden over te maken.
De begunstigde verbindt er zich toe de herkomst van de ringgegevens in elke wetenschappelijke
publicatie als volgt te citeren:
in de tekst: “gegevensdatabank van het Belgisch Ringwerk, Koninklijk Belgisch Instituut voor
Natuurwetenschappen”;
in de dankbetuigingen: “het Belgisch Ringwerk, Koninklijk Belgisch Instituut voor
Natuurwetenschappen (Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid) en alle vrijwillige medewerkersringers die gegevens verzamelen en een bijdrage leveren voor de financiering van het systeem”.
De begunstigde verbindt er zich eveneens toe drie overdrukken of een pdf bestand van de betrokken
studie over te maken aan de verantwoordelijke van het Belgisch Ringwerk en dit onmiddellijk bij het
verschijnen. Indien het een boek betreft, zullen twee exemplaren afgeleverd worden, die opgenomen
worden in de bibliotheek van het KBIN.

Handtekening, datum
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HOOFDSTUK XIII
TOEGANGSPROCEDURE VOOR HET GEBRUIK VAN GEGEVENS VAN HET BELGISCH
RINGWERK DOOR DE MEDEWERKERS-RINGERS VAN HET KBIN
Algemene principes
De medewerkers-ringers van het Belgisch Ringwerk (KBIN) worden aangespoord om zelf gebruik te
maken van de in België verzamelde ring- en terugmeldingsgegevens. De analyse en dus ook de
terbeschikkingstelling van de gegevens zijn immers een essentiële doelstelling van het programma. Het
personeel van de Ringdienst is ter beschikking om iedereen met raad bij te staan en eventueel hulp of
medewerking te verlenen voor een wetenschappelijke analyse.
Wie de gegevens van het Belgisch Ringwerk gebruikt en publiceert, moet de volgende procedures
naleven. Deze moeten er vooral voor zorgen dat het KBIN over een repertorium van publicaties en
andere werken kan beschikken waarin gegevens rond het ringen van vogels in België gebruikt worden,
Dergelijk repertorium dient tevens om de noodzaak aan te tonen van het ringen van vogels en dus van
de inzet van de ringers. Het draagt tevens bij tot de valorisatie van het systeem.
De gegevens van andere ringcentrales uit de EURING-zone zijn eveneens beschikbaar. Hiervoor moet
u zich rechtstreeks tot EURING wenden. Vergeet daarbij niet te melden dat u medewerker-ringer bij
het KBIN bent. Alle details hieromtrent vindt u op http://www.euring.org, rubriek "Data and Codes".

Procedures
Een ringer die gegevens wil analyseren die hij niet zelf verzameld heeft, vindt de manier waarop hij dit
kan doen beschreven in het document "Toegangsprocedure voor het gebruik van de gegevens van het
Belgisch Ringwerk” op de webstek van het KBIN".
Indien de ringer door gelijk welke derde persoon gevraagd wordt om toegang tot de gegevens te
krijgen, moet hij deze derde verwijzen naar het KBIN waarna de hierboven vermelde procedure wordt
toegepast. Het is aan de medewerkers-ringers niet toegelaten hun ruwe gegevens aan derden door te
geven, om het even of ze daar al niet voor betaald worden.
Indien de ringer de gegevens, die hij zelf verzamelde, in de vorm van een artikel wenst te publiceren,
om het even of hij auteur of coauteur van de analyse is, staat het hem volledig vrij dit te doen, mits
volgende voorwaarden:





De oorsprong van de voorgestelde gegevens zal in de tekst van elke publicatie als volgt
vermeld worden: "gegevens van het Belgisch Ringwerk, Koninklijk Belgisch Instituut voor
Natuurwetenschappen".
Volgende zin moet bij de dankbetuigingen opgenomen worden: Belgisch Ringwerk,
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (FOD Wetenschapsbeleid) en alle
vrijwillige medewerkers ringers die gegevens verzamelen en een bijdrage leveren voor de
financiering van het systeem".
Drie overdrukken of een pdf-bestand van de betrokken studie moeten onmiddellijk bij het
verschijnen overgemaakt worden aan de verantwoordelijke van het Belgisch Ringwerk. Indien
het een boek betreft, moeten twee exemplaren voorzien worden voor de bibliotheek van het
KBIN.

Indien de ringer gegevens die hij zelf verzameld heeft, zelf via het internet wil verspreiden, dan staat
het hem volledig vrij dit te doen, uitgezonderd in volgende gevallen. Ruwe gegevensbestanden mogen
niet online geplaatst worden. Indien hij gestructureerde gegevens op georganiseerde sites wil plaatsen
(zoals bij trektellen.be), dan moet hij eenvoudig het Belgische Ringwerk hiervan op de hoogte brengen.
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