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RINGSLIJTAGE BIJ KOKMEE{.'\ryEN
problemen met aluminíum-ringen
Frank Majoor
Vanaf 1985benik actiefmethetaflezenvanringenaankokmeeuwenin het Gooi.
In totaalheb ik tot nu toe meerdan 1300venchillenderingen afgelezen.Veel
van dezemeeuwenbldken erg plaatstrouwte zijn.
Wanneerje veel ringenafleest,zieje af en toe ook ringen die zo sterk versleten
zijn, dat ze slechtsmet veel moeiteof helemaalniet meer zijn af te lezen.Dit
geldtniet alleenvoor sommigeOosteuropese
ringen(de MosKwA-ringenzijn wat
dat betreft berucht)maar ook voor Nederlandseringen. tn het Gooi zijn (vooral
door wijlen K. Visser) tot en met 1985 enkele tienduizendenkokmeeuwen
geringd.Ëenaantalhiervanwordtnogsteedsregelmatigwaargenomen.
De laatste
jaren werd duidelijk dat bij sommigevogels de aluminium ring al behoorlijk
begonte sldten.Om onder"mijn" ondermeksvogels
ringverlieste voorkomenheb
ik in het voorjaar vm 1993een ringvergunningaangevraagdvoor het herringen
van kokmeeuwenmet eenversletenring. Met enigemoeile heb ik vanaf het najaar
van 1993in totaalvijftien kokmeeuwen
rnetsleetseringenin het Gooi gevangen
enherringd.Dertienhiervandroegen7.0mm ARNHEM-ringen
en dezealuminiummagnesiumringenwaranallemaalin zeerslechtestaat:gedeeltelijkonleesbaar
en flinterdun. Dezp,tataalversletenringenwaren 10 tot I I jaar geledenaangelegd,
zowel aan- als bovenhet ioopbeen.Omdathet bijna allemaalvogelswaren die
ik al jaren kende(enigejaren geledenwarende ringennog wel leesbaar)wist ik,
aande handvan de nog leesbarecyfersen anderekenrnerken,welke vogelshet
waren.Bij één ring kon alleenmet behulpvan zuur het geheleringnummeren
ringstation(snuxrn,Es) achterhaald
worden.
Om de slijtagein kaartte brengen,heb ik dezein het eerstehaifiaarvan 1994van
beschreven.
zo veelmogelijk7.0mm aluminiumARNHEM-ringen
De conditievan
de ring werd in drie categorieëningedeeld:goed leesbaar,slechtleesbaar(met
enigemoeitenog te lezen)en deelsonleesbaar.
Bij dezelaatstecategoriekan het
adres(ringstation)- of kunnenéén of meer cijfers niet meer ieesbaarzijn. De
zijn vastewintervogelsdie, aan
meestevogelsin de categoriedeelsonleesbaar
de handvan de nog leesbarecijfers en anderekenmerken(positievan de ring en
koptekening),voor mij nog herkenbaar
anNluuzijn. Van de 44 gecontroleerde
ringen (aangelegdtussen1970en 1985)waren er achttienten dele onleesbaar
(deíien hiervanverving ik).

Het blijkt datsommigeringen(ongeachtwaaraangelegd)
al na l0 jaar gedeeltellik
onleesbaar
zijn, terwijl anderekennelijkminderslijten.7-ozag ik op 9 november
1994eenkokmeeuwin Bussum(Utr.) die indecember1970doorwijlen K. Visser
in Huizen (NlI) was geringd. Deze ring was boven loopbeenaangelegden na
bijna24jaar nog goed leesbaar.Ook uit andereafleesgegevens
komt naarvoren
dat de slijtage van aluminium ringen (bij kokmeeuwen)sterk individueel kan
verschillen(med. Klaas van Ddk). Er zijn diversevoorbeeldenvan gelijktijdig
geringdekokmeeuwen,met ringen uit dezelfdeserie,waarbij de ring bij het ene
individu na tien jaar nauwelijksgesletenis, terwijl dezebij een anderindividu
al deelsonleesbaaris.
Het lijkt vanzalfsprekenddat ringen die aan loopbeenzijn aangelegdmeer aan
slijtage onderhevigzijn dan boven loopbeenaangelegderingen. Dit blijkt niet
zondermeeruit mijn gegevens,mogelijk zelfs het tegendeel(contraPerdecker.
a/. l98l). In de periode1978-1983werd (afgaandeop mijn aflezingenaanvogels
die in die jaren werdengeringd)zowel boven als aan loopbeengeringd.Vanaf
1982nam het boven-loopbeen-ringen
eanhogevluchten spoedigwerd het regel.
Uit de periode 1978-83controleerdeik2-8 ringen,vijftien hiervanwaren bovcn
loopbeenen dertienaan loopbeenaangelegd.ln dezskleine, qua draagtijdvrij
homogenesteekproef,blekende aanloopbeenaangelegde
ringenerjuist beteraf
te zijn gekomen,al waren ze op het moment van aflezen genniddeldruim twee
jaar langergedragen(zie tóel l).

Tabel I

Kwalíteit van inscriptie op 7mm ÁRNIíEM-ringen van kokneeuwen,
aangelegd in de periode 1978-83,afgelezen in de eerste zes mauruIen
van 1994 in het Gooi (Eussum/Hilversum).

kwaliteit inscriptie
bij aflezen

geringd aan loopbcen
N (./")

4 (27)

goed leesbaar
slccht leesbaar
deelsonleesbaar

gem. draagtijd (jaar)
ring vervangen 1N)

geringdbovenloopbeen
N (7")

2 (ts)

2 (13)

e (60)
I i.9

Vooral de maniervan slijtageverschilttussenringcndie aanloopbeenofboven loopbeen
worden gedragen(figuur I). De ringen die aan het loopbeenzitten, hangenvaak op de
tenen. Hierdoor slijten zc vooral van onderenaf en de ring wordt langzaamaan minder
hoog.Doordatdc ring vaakschcefhangt,ontstaaninkepingenaande onderkanten verdwijnen op den duur enkelc cijfers. ook lijkt het erop dat aan loopbeenaangelcgderingen
eerderopcn gaan staan(kieren), waardoorze kunnenafrallen.
Bij boven loopbeenaangelegderingen is
de slijtage m€estalveel gelijkmatiger: de
ring slijt nauwelijksin de hoogte maar
wordt langzaamaan dunner. Vaak is bij
deze ringen juist het adres(vocn rnn<STAïON

ARNHEM HOII,AND)

aan de bo-

venkantals eersteonleesbaar.In een later
stadium kunnen ook enkele cijfers verdwijnen:meesta!wordenheteersteen het
laatstecijfer als eersteonleesbaar.

Figuur I
Drie 7mmaluminium-magnesiumVOGELTREKSTÁTION
ARNHEMHOLLÁNDringen van
kokneeuwen (foto Klaas van Dijk).
Beschrijving van bwen naar berwden:
a) sterk gesleten ring (draagtijd I I jaar)
alkomstig van bwen het loopbeen
b) sterk gesleten ring (draagtijd I 5 k jaar)
afkomstig van het loopbeen
c) amper gesleten ring (draagtijd 3IÁ
jaar) aftomstig van boven het laopbeen

:LËxrstÁ.$ï

flf

L}$
c"

Ringslijtageis eenbron vanonzekerheden
en vermindertde interpretatiemogeldkhedenvan ringgegevens.
lk noemenigepunten:1. het leidt in een(onbekend!)aantalgevallentot ringverlies, 2. het kost terugmeldingen:
een leek die een geringdevogel vindt, waarbij
het adresvan de ringcentraleniet meer leesbaaris, zal minder snel geneigdzijn
dezering te melden,3. het kost aflezingen:de ring is niet meer geschiktvoor
telescoopaflezingen,4. berekeningenvan overlevingscijfersen leeftijdsopbouw
in populatiesbevatteneen oncorigeerbarefout.

In veel landenom ons heenis men overgegaanop het gebruikvan stalenringen
voor (om.) kokmeeuwen:zoals Groot-Brittannie,Frankrijk, België, Duitsland,
Denemarken,Zweden,Noorwegen,Finland en Polen.Dezt ringen zijn niet of
nauwelijks aan stijtage onderhevig.Aangezienkokmeeuwenerg oud kunnen
worden(ouderdan 20 jaar is geenuitzondering),is dezr stapook voor de NederlandseRingcentraleonmisbaar.
Naschrift:Inmiddels(enkelemaandenna inzendingvan mijn artikel) is besloten
ringen in de maten7, en 9mm van roestwij staal(RVS) te laten produceren.
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RECTIFICATIES
VINKENBAAN WESTENSCHOUWEN
ln OHV 77 stond bij het artikel 35 jaar vinkenbaan Westenschouwenals auteur
L. van Ree vermeld, dit moet zijn A. van Ree. L. is zeer actief op de vinkenbaan,
maar het tot stand komen van het artikel is de verdienstevan zijn broer A. (red.)
adres: A. von Ree, Breekade 25, 29i1 LA KRIMPEN a/d LEK
RINGSLIJTAGE BIJ KOKMEEUWEN problemen met aluminium ringen
Het nu volgende is zowel rectificatie als naschrift. De opzet van mijn artikel in
OHV 77 was om aante tonen dat er een sterkeindividuele variatie is in slijtage van
aluminium ringen en argumentente geven om op stalenringen over te schakelen.
De tabel, die ik voor het artikel had gemaakt had tot doel de individuele variatie
in slijtage aan te tonen. Het was een lijst met waarnemingen,die door de redactie
is bewerkt tot een gemiddeid beeld in percentages.Uit deze tabel lijkt nÍrÍIr voren
te komen dat de slijtage van loopbeen ringen minder is dan bovenloopbeenringen.
Aangezien dit geheel tegen de verwachting is, is deze opmerking door de redactie
aan mijn artikel toegevoegd. Bij deze toevoeging wil ik nog een kanttekening
plaatsen:
De ringen die zijn wÍrargenomen aan het loopbeen zijn inderdaad iets minder
gesleten dan de boven het loopbeen aangelegderingen. De kans dat een aan het
loopbeen aangelegdering van de poot afualt voordat deze geheel onleesbaaris, is
echtervele malen groter dan bij bovenloopbeenringen. Ter onderbouwing van deze
stelling geef ik enige aanwijzingen.
De loopbeen ringen hebben veel ruimte om op de voet heen en weer te bewegen.
Mede hierdoor gaan de loopbeen ringen vaak iets open staan. De bovenloopbeen
aangelegderingen hebben daarentegenveel minder ruimte om te bewegen omdat
deze relatief beschermdboven het kniegewricht hangen. Iets openstaandebovenloopbeen ringen worden dan ook zslden waargenomen.Daarbij komt nog dat de
kans om met de ring ergensachterte blijven haken bij loopbeen ringen veel groter
ringen.
is dan bij bovenloopbeen
(nieuw) adres: FrankMaioor,
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