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PLEVIEREN
MET KLEURRINGEN

STAPPENPLAN AFLEZING & OVERZICHT VAN KLEURRINGCOMBINATIES
In Nederland en andere landen worden strandplevieren en bontbekplevieren voorzien van kleurringen. Met kleurringen zijn de vogels individueel herkenbaar en is hun levensloop goed te volgen. Hierdoor kan de (jaarlijkse)
overleving ingeschat worden. Verder kunnen we er met hulp van kleurringen achter komen waar de vogels overwinteren, hoe plaatstrouw ze zijn aan de broed- en overwinteringsgebieden en waar uitgevlogen jongen zich later
vestigen als broedvogel. Essentieel hierbij is dat gekleurringde vogels waargenomen worden én dat de observaties
doorgegeven worden. Elke ‘terugmelding’ geeft weer nieuwe informatie. Geef dus altijd je waarnemingen door!

HOE LEES JE EEN KLEURRING AF?
1. MATERIAAL

3. NOTEER JE WAARNEMING

Plevieren zijn kleine vogels met kleine ringen. Het
gebruik van materiaal dat flink vergroot is dan ook
noodzakelijk. Bijvoorbeeld een telescoop of een goede
fotocamera met telelens. Bij ringen zonder inscriptie
kan een verrekijker voldoende zijn.

Bij het vastleggen van je waarneming noteer je:
• Vogelsoort
• Leeftijd (pul of volwassen)
• Sexe (indien zichtbaar)
• Locatie van de vogel
• Datum en tijd van de waarneming

2. LET OP DE POTEN!

Officiële kleur-letters
Vogelonderzoekers gebruiken letters om de
kleuren van ringen aan te duiden. Het gebruik
hiervan is niet noodzakelijk als je een observatie
wilt doorgeven. Voor de volledigheid worden ze
hier genoemd:
B = donkerBlauw
G = donkerGroen
N = zwart (“Noir”)
O = Oranje
P = lichtblauw (“Pale”)
R = Rood
W = Wit
Y = geel (“Yellow”)
 et de letter f wordt aangegeven dat de
M
ring een vlag heeft (bijvoorbeeld Yf is een
gele ring met vlag).

Noteer vervolgens per poot:
• Positie van de ringen (boven- of onderbeen)
• Type ring (met/zonder inscriptie of vlag)
• Kleur van de ringen
• Inscriptie (code)
• (Kleur van de inscriptie – is voor de plevieren niet
van belang, maar voor sommige andere vogelsoorten wel.)
• Leesrichting die je hebt aangehouden (van boven
naar beneden of van beneden naar boven)
Let op:
• Links voor de vogel = linkerpoot
• Rechts voor de vogel = rechterpoot
Gekleurringde vogels hebben ook altijd een metalen ring.
Noteer de positie hiervan voor de volledigheid.
Onderstaand schema kan je helpen om de ringen goed
te noteren.
Linkerpoot
Bovenbeen (tibia)

Rechterpoot

wit JA

Onderbeen (tarsus)
L

R

JA

Let altijd op de poten als je plevieren ziet. Kleurringen
kunnen aangebracht zijn om het bovenbeen, het onderbeen of beide. In rusthouding kunnen de veren over
de poten vallen, waardoor ringen boven het gewricht
lastig af te lezen zijn. Soms blijven plevieren lang op
één poot staan, de enige oplossing is dan: blijf kijken
en heb geduld.
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4. MELDEN VAN JE AFLEZING
Gefeliciteerd, je hebt een kleurringcombinatie van een
plevier afgelezen!
• Meld je aflezing via de contactgegevens die bij
het betreffende ringproject genoemd staan, of bij
Floor Arts floor@deltamilieu.nl of Wendy Janse
wendy@deltamilieu.nl.
Stuur eventuele foto’s mee.
• De Nederlandse ringprojecten worden bij voorkeur
ingevoerd via de app ‘birdring’ of op de website
submit.cr-birding.org
Via computer:
• Ga naar submit.cr-birding.org
• Klik op ‘registreer’ en maak een account aan
• Klik op ‘Nieuwe waarneming’ en loop het menu
door
Via smartphone:
• Download de app ‘Birdring’
• Maak een account aan
• Klik op het plusje rechts bovenin
• Selecteer de juiste vogelsoort en loop de stappen
door

WELKE RINGCOMBINATIES KAN IK VERWACHTEN IN
NEDERLAND?
In Europa zijn diverse ringprojecten voor plevieren, die
elk hun eigen combinaties van ringtypen en kleuren
gebruiken. We geven hieronder een overzicht, onderverdeeld naar ringprojecten voor bontbekplevier en
strandplevier. Dit zijn de projecten waarvan de kans het
grootst is dat we de geringde vogels in Nederland tegenkomen. Naast de hier genoemde projecten bestaan
er nog andere. De kans dat je deze vogels in Nederland
tegenkomt is kleiner, maar het is niet onmogelijk. Een
volledig overzicht is te vinden op
www.cr-birding.org/colourprojects.
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foto: jelle de jong

BONTBEKPLEVIER

De bontbekplevier heeft complexe trekstrategieën. Broedvogels uit Noordwest-Europa
trekken niet ver en overwinteren voornamelijk in Europa. Arctische en subarctische broedvogels trekken verder door, met name naar West-Afrika.
In Nederland kunnen we bontbekplevieren zien die geringd zijn in Duitsland, Noorwegen,
Polen, het Verenigd Koningrijk en Nederland. Hieronder volgen de projecten per land.
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foto: hans van der linden

NEDERLAND

Witte kleurring aan het boven- of onderbeen met twee
inscripties, zowel letters als cijfers mogelijk
(ACFHJKLNPRSTUVXZ; 0 t/m 9). Noteer de inscriptie
van onder naar boven. Metalen ring aan onderbeen
(tarsus).

VOORBEELD NEDERLAND
BONTBEKPLEVIER MET WITTE KLEURRING
L

R

JA

HOE ZIJN DEZE VOGELS GERINGD?

WAAR TERUGMELDEN?
Bij Deltamilieu Projecten (floor@deltamilieu.nl) of via
https://submit.cr-birding.org/

WAAR EN WANNEER WORDEN DE VOGELS
GERINGD?

Inscriptie: JA
Officiële notatie: W-JA

Als jong of broedvogel in het Deltagebied, W
 addenzee
en IJsselmeer.

Linkerpoot
Bovenbeen (tibia)

Rechterpoot

wit JA

Onderbeen (tarsus)

B = donkerBlauw
G = donkerGroen
N = zwart ("Noir")

O = Oranje
P = lichtblauw ("Pale")
R = Rood

W = Wit
Y = geel ("Yellow")
f = vlag (“Flag”)
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foto: bram roobol

DUITSLAND

HOE ZIJN DEZE VOGELS GERINGD?
Combinatie van kleurringen (groen, zwart, rood of wit)
zonder inscriptie. Eén kleurring aan linker bovenbeen
(tibia), twee kleurringen aan beide onderbenen (tarsus). Metalen ring aan rechter bovenbeen.

VOORBEELD DUITSLAND
BONTBEKPLEVIER MET KLEURRINGEN
L

R

WAAR TERUGMELDEN?
Via Deltamilieu Projecten of direct bij
dominic.cimiotti@nabu.de
Meer informatie:
https://bergenhusen.nabu.de/forschung/strandbrueter/index.html

WAAR EN WANNEER WORDEN DE VOGELS
GERINGD?
Als jong of broedvogel in het Duitse Waddengebied.

Officiële notatie: G-NR/NW
Linkerpoot

Rechterpoot

Bovenbeen (tibia)

groen

Onderbeen (tarsus)

zwart

zwart

rood

wit

B = donkerBlauw
G = donkerGroen
N = zwart ("Noir")

O = Oranje
P = lichtblauw ("Pale")
R = Rood

W = Wit
Y = geel ("Yellow")
f = vlag (“Flag”)
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foto: maarten sluijter

NOORWEGEN

HOE ZIJN DEZE VOGELS GERINGD?
Gele vlag met drie inscripties (alleen de letters
ACEHJKLMNPSTUVXYZ) en rode ring aan bovenbeen
(tibia). Metalen ring aan onderbeen (tarsus).

VOORBEELD NOORWEGEN
BONTBEKPLEVIER MET GELE VLAG
L

WAAR TERUGMELDEN?

R

UHL

Via Deltamilieu Projecten of direct bij
kjellmorksoot@fugler.com
Meer informatie: https://sunnmoererg.wordpress.com/
fargemerkingsprosjekta/

Inscriptie: UHL
Officiële notatie: R/Yf[UHL]

WAAR EN WANNEER WORDEN DE VOGELS
GERINGD?
Doortrekkers in het voorjaar en najaar langs de westkust van Noorwegen.

Bovenbeen (tibia)

Linkerpoot

Rechterpoot

rood

gele vlag UHL

Onderbeen (tarsus)

B = donkerBlauw
G = donkerGroen
N = zwart ("Noir")

O = Oranje
P = lichtblauw ("Pale")
R = Rood

W = Wit
Y = geel ("Yellow")
f = vlag (“Flag”)
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foto: joop scheijbeler

POLEN

HOE ZIJN DEZE VOGELS GERINGD?
Blauwe, groene of witte ring aan rechter onderbeen
(tarsus) met twee inscripties, zowel letters als cijfers
mogelijk (ACEFHJKLMNPRSTUVWXYZ;
0 t/m 9). Groene of oranje ring aan linker onderbeen
(tarsus). Metalen ring aan onderbeen.

VOORBEELD POLEN
BONTBEKPLEVIER MET BLAUWE KLEURRING
L

R

WAAR TERUGMELDEN?
P2

Via Deltamilieu Projecten of direct via
http://ring.stornit.gda.pl/

Inscriptie: P2
Officiële notatie: G/B[P2]

WAAR EN WANNEER WORDEN DE VOGELS
GERINGD?
Als jong of broedvogel langs de Baltische Zee.

Linkerpoot

Rechterpoot

groen

blauw P2

O = Oranje
P = lichtblauw ("Pale")
R = Rood

W = Wit
Y = geel ("Yellow")
f = vlag (“Flag”)

Bovenbeen (tibia)
Onderbeen (tarsus)

B = donkerBlauw
G = donkerGroen
N = zwart ("Noir")
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foto: maarten sluijter

VERENIGD KONINKRIJK

HOE ZIJN DEZE VOGELS GERINGD?
Oranje vlag met twee inscripties aan bovenbeen (tibia),
zowel letters als cijfers mogelijk
(ACEHJKLMNPTUVXY; 0 t/m 9). Rode ring aan
onderbeen (tarsus). Metalen ring aan bovenbeen.

VOORBEELD VERENIGD KONINKRIJK
BONTBEKPLEVIER MET ORANJE VLAG
L

R

9P

WAAR TERUGMELDEN?
Via Deltamilieu Projecten of direct bij
sg.dodd@yahoo.com

WAAR EN WANNEER WORDEN DE VOGELS
GERINGD?

Inscriptie: 9P
Officiële notatie: Of[9P]-R

Als overwinteraar langs de noordkust van Wales.

Linkerpoot
Bovenbeen (tibia)

oranje vlag 9P

Onderbeen (tarsus)

rood

B = donkerBlauw
G = donkerGroen
N = zwart ("Noir")

O = Oranje
P = lichtblauw ("Pale")
R = Rood

Rechterpoot

W = Wit
Y = geel ("Yellow")
f = vlag (“Flag”)
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BONTBEKPLEVIER OVERZICHT

NEDERLAND
WAAR TERUGMELDEN?
Bij Deltamilieu Projecten of via
https://submit.cr-birding.org/

WAAR EN WANNEER GERINGD?
Als jong of broedvogel in het
Deltagebied, W
 addenzee en
IJsselmeer.

WAAR TERUGMELDEN?
Via Deltamilieu Projecten of direct
bij dominic.cimiotti@nabu.de

WAAR EN WANNEER GERINGD?
Als jong of broedvogel in het
Duitse Waddengebied.

L

R

JA

HOE ZIJN DEZE VOGELS GERINGD?
Witte kleurring aan het boven- of
onderbeen met twee inscripties,
zowel letters als cijfers mogelijk
(ACFHJKLNPRSTUVXZ; 0 t/m 9).
Noteer de inscriptie van onder
naar boven. Metalen ring aan
onderbeen.

DUITSLAND
HOE ZIJN DEZE VOGELS GERINGD?
Combinatie van kleurringen
(groen, zwart, rood of wit) zonder
inscriptie. Eén kleurring aan linker bovenbeen, twee kleurringen
aan beide onderbenen. Metalen
ring aan rechter bovenbeen.

L

R

L

R

Meer informatie:
https://bergenhusen.nabu.de/forschung/strandbrueter/index.html

NOORWEGEN
HOE ZIJN DEZE VOGELS GERINGD?
Gele vlag met drie inscripties
(alleen de letters ACEHJKLM
NPSTUVXYZ) en rode ring aan
bovenbeen. Metalen ring aan
onderbeen.

WAAR TERUGMELDEN?
Via Deltamilieu Projecten of direct
bij kjellmorksoot@fugler.com

WAAR EN WANNEER GERINGD?
Doortrekkers in het voorjaar en
najaar langs de westkust van
Noorwegen.

UHL

Meer informatie: https://sunnmoererg.wordpress.com/fargemerkingsprosjekta/

POLEN
WAAR TERUGMELDEN?
Via Deltamilieu Projecten of direct via http://ring.stornit.gda.pl/

WAAR EN WANNEER GERINGD?
Als jong of broedvogel langs de
Baltische Zee.

WAAR TERUGMELDEN?
Via Deltamilieu Projecten of
direct bij sg.dodd@yahoo.com

WAAR EN WANNEER GERINGD?
Als overwinteraar langs de
noordkust van Wales.

L

R

P2

HOE ZIJN DEZE VOGELS GERINGD?
Blauwe, groene of witte ring aan
rechter onderbeen met twee
inscripties, zowel letters als cijfers mogelijk (ACEFHJKLMNPRSTUVWXYZ; 0 t/m 9). Groene of
oranje ring aan linker onderbeen.
Metalen ring aan onderbeen.

VERENIGD KONINKRIJK
HOE ZIJN DEZE VOGELS GERINGD?
Oranje vlag met twee inscripties
aan bovenbeen, zowel letters als
cijfers mogelijk (ACEHJKLMNPTUVXY; 0 t/m 9). Rode ring aan
onderbeen. Metalen ring aan
bovenbeen.

L

R

9P
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foto: koos dansen

STRANDPLEVIER

Strandplevieren die broeden in Noordwest-Europa, overwinteren vooral in Zuidwest-Europa en mogelijk in Noord- en West-Afrika. In Nederland kunnen we strandplevieren tegenkomen die in eigen land zijn geringd, maar ook vogels uit Frankrijk en Duitsland.
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NEDERLAND

foto: pim wolf

DELTAGEBIED

Witte kleurring aan boven- of onderbeen met
twee inscripties, zowel letters als cijfers mogelijk
(ACFHJKLNPRSTUVXZ; 0 t/m 9). Noteer de inscriptie
van onder naar boven. Metalen ring aan onderbeen
(tarsus).

VOORBEELD NEDERLAND
DELTAGEBIED
STRANDPLEVIER MET WITTE KLEURRING
L

R

PN

HOE ZIJN DEZE VOGELS GERINGD?

WAAR TERUGMELDEN?
Bij Deltamilieu Projecten (floor@deltamilieu.nl) of via
https://submit.cr-birding.org/

WAAR EN WANNEER WORDEN DE VOGELS
GERINGD?
Als jong of broedvogel in het Deltagebied.

Inscriptie: PN
Officiële notatie: W-PN
Linkerpoot
Bovenbeen (tibia)

Rechterpoot
wit PN

Onderbeen (tarsus)
B = donkerBlauw
G = donkerGroen
N = zwart ("Noir")

O = Oranje
P = lichtblauw ("Pale")
R = Rood

W = Wit
Y = geel ("Yellow")
f = vlag (“Flag”)
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NEDERLAND

foto: maarten hotting

IJSSELMEER EN WADDENZEE

HOE ZIJN DEZE VOGELS GERINGD?
Gele vlag met twee inscripties aan linker
bovenbeen (tibia), zowel letters als cijfers mogelijk
(ACEHJLMPTUVX; 1 t/m 9). Blauwe ring aan rechter
bovenbeen. Metalen ring aan rechter bovenof onderbeen.

VOORBEELD NEDERLAND
IJSSELMEER EN WADDENZEE
STRANDPLEVIER MET GELE VLAG
L

R

AL

WAAR TERUGMELDEN?
Bij Jan van der Winden (jvdwinden@hetnet.nl)
of via https://submit.cr-birding.org/

WAAR EN WANNEER WORDEN DE VOGELS
GERINGD?
Als jong of broedvogel in het IJsselmeer- en
Waddenzeegebied.

Inscriptie: AL
Officiële notatie: Yf[AL]/B

Bovenbeen (tibia)

Linkerpoot

Rechterpoot

gele vlag AL

blauw

Onderbeen (tarsus)
B = donkerBlauw
G = donkerGroen
N = zwart ("Noir")

O = Oranje
P = lichtblauw ("Pale")
R = Rood

W = Wit
Y = geel ("Yellow")
f = vlag (“Flag”)
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foto: theo bakker

DUITSLAND

HOE ZIJN DEZE VOGELS GERINGD?
Combinatie van kleurringen (geel, oranje, groen, rood,
zwart, lichtblauw) zonder inscriptie. Aan het rechter
bovenbeen (tibia) een lichtblauwe (pale) kleurring
en aan beide onderbenen (tarsus) één of twee kleur
ringen. Metalen ring aan onderbeen.

VOORBEELD DUITSLAND
STRANDPLEVIER MET KLEURRINGEN
L

R

WAAR TERUGMELDEN?
Via Deltamilieu Projecten of direct bij
dominic.cimiotti@nabu.de
Meer informatie: https://bergenhusen.nabu.de/
forschung/seeregenpfeifer/index.html

WAAR EN WANNEER WORDEN DE VOGELS
GERINGD?
Als jong of broedvogel in het Duitse Waddengebied.

Officiële notatie: RP/P-G
Linkerpoot
Bovenbeen (tibia)

Rechterpoot
pale

Onderbeen (tarsus)

rood

groen

pale
B = donkerBlauw
G = donkerGroen
N = zwart ("Noir")

O = Oranje
P = lichtblauw ("Pale")
R = Rood

W = Wit
Y = geel ("Yellow")
f = vlag (“Flag”)
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foto: pim wolf

FRANKRIJK

HOE ZIJN DEZE VOGELS GERINGD?
Combinatie van kleurringen (wit, geel, rood, groen,
blauw, zwart) zonder inscriptie, en een vlag (blauw,
oranje of geel) die zowel aan bovenbeen (tibia) als
onderbeen (tarsus) kan zitten. Metalen ring aan bovenbeen.

VOORBEELD FRANKRIJK
STRANDPLEVIER MET KLEURRINGEN
L

R

WAAR TERUGMELDEN?
Via Deltamilieu Projecten of direct via
http://www.bretagne-vivante-dev.org/
gravelot/index.php
Meer informatie: http://www.bretagne-vivante-dev.org/
gravelot/index.php

WAAR EN WANNEER WORDEN DE VOGELS
GERINGD?
Als jong of broedvogel aan de westkust van F
 rankrijk.

Officiële notatie: YB/OfR
Linkerpoot

Rechterpoot

geel

oranje vlag

blauw

rood

Bovenbeen (tibia)
Onderbeen (tarsus)

B = donkerBlauw
G = donkerGroen
N = zwart ("Noir")

O = Oranje
P = lichtblauw ("Pale")
R = Rood

W = Wit
Y = geel ("Yellow")
f = vlag (“Flag”)

15

STRANDPLEVIER OVERZICHT

NEDERLAND DELTAGEBIED
WAAR TERUGMELDEN?
Bij Deltamilieu Projecten
(floor@deltamilieu.nl) of via
https://submit.cr-birding.org/

L

WAAR EN WANNEER GERINGD?
Als jong of broedvogel in het
Deltagebied.

R

PN

HOE ZIJN DEZE VOGELS GERINGD?
Witte kleurring aan boven- of
onderbeen met twee inscripties,
zowel letters als cijfers mogelijk
(ACFHJKLNPRSTUVXZ; 0 t/m 9).
Noteer de inscriptie van onder
naar boven. Metalen ring aan
onderbeen.

NEDERLAND IJSSELMEER EN WADDENZEE
HOE ZIJN DEZE VOGELS GERINGD?
Gele vlag met twee inscripties
aan linker bovenbeen, zowel
letters als cijfers mogelijk (ACEHJLMPTUVX; 1 t/m 9). Blauwe
ring aan rechter bovenbeen.
Metalen ring aan rechter bovenof onderbeen.

WAAR TERUGMELDEN?
Bij Jan van der Winden
(jvdwinden@hetnet.nl) of via
https://submit.cr-birding.org/

WAAR EN WANNEER GERINGD?
Als jong of broedvogel
in het IJsselmeer- en
Waddenzeegebied.

WAAR TERUGMELDEN?
Via Deltamilieu Projecten of
direct bij
dominic.cimiotti@nabu.de

WAAR EN WANNEER GERINGD?
Als jong of broedvogel in het
Duitse Waddengebied.

L

R

L

R

L

R

AL

DUITSLAND
HOE ZIJN DEZE VOGELS GERINGD?
Combinatie van kleurringen
(geel, oranje, groen, rood, zwart,
lichtblauw) zonder inscriptie.
Aan het rechter bovenbeen een
lichtblauwe (pale) kleurring en
aan beide onderbenen één of
twee kleurringen. Metalen ring
aan onderbeen.

Meer informatie: https://bergenhusen.nabu.de/forschung/seeregenpfeifer/index.html

FRANKRIJK
HOE ZIJN DEZE VOGELS GERINGD?
Combinatie van kleurringen (wit,
geel, rood, groen, blauw, zwart)
zonder inscriptie, en een vlag
(blauw, oranje of geel) die zowel
aan bovenbeen als onderbeen
kan zitten. Metalen ring aan
bovenbeen.

WAAR TERUGMELDEN?
Via Deltamilieu Projecten of direct
via http://www.bretagne-vivante-dev.org/gravelot/index.php

WAAR EN WANNEER GERINGD?
Als jong of broedvogel
aan de westkust van
Frankrijk.

Meer informatie:
http://www.bretagne-vivante-dev.
org/gravelot/index.php

Dit is een uitgave van Vogelbescherming Nederland, tot stand gekomen met medewerking van Deltamilieu Projecten.
Vormgeving: Laura Hondshorst (Designimals.nl)

16

