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Het kleurringen van huismussen

Rene Ooosterhuis

Gelukkig kwam er via ringersnet een e-mail van Henri Bouwmeester

die een alternatief aandroeg. Dit alternatief heb ik uitgeprobeerd en

inmiddels heb ik hier ook ruim honderd mussen mee geringd. Tot op

heden heb ik geenenkel ringverlies vastgesteld bij deze kleurringen.

Om te voorkomen dat anderen opnieuw het wiel uit moeten vinden

heb ik een korte omschrijving gemaakt van deproductie van de ringen

en het aanleggen van de ringen.

De ringen die ik nu gebruik zijn afkomstig uit de speelgoedwinkel. De

kleurringen zijn in de meeste speelgoedwinkels te vinden en worden

gebruikt als een soort smeltkraaltjes waar je figuren mee kunt maken

(merk HAMA, strijkkralen). Het zijn ringen van zacht plastic met een

binnendiametervan 2.7 mm, een buitendiameter van 4.5 mm en ze

zijn 5 mm hoog. Dat is nagenoeggelijk aan de metalenring (2.8; 4.2; 6.4

mm). De in de winkel gekochte ringen behoeven nog wel enige aanpassing

voor ze gebruikt kunnen worden.

Afgelopen voorjaar ben ik begonnen met een RAS-project aan

Huismussen in Leek (Gr). Het belangrijkste onderdeel is het vangen

en kleurringen. De eerste honderd vogels heb ik gekleurringd met

splitringen afkomstig uit Engeland (AC Hughes), de meest gangbare

kleurringen in Nederland. Na het aanleggen heb ik de ringen vastgelijmd

met secondelijm. Helaas bleek al na enkele weken dat huismussen in

staat zijn de kleurringen te verwijderen.

Frank Majoor ondervond hetzelfde probleem bij zijn gekleurringde

huismussen in Arnhem. Hij heeft hetook nog geprobeerd met gekleurde

aluminium lipringetjes voor kanaries. Deze bleken niet kleurvast te zijn

en zijn dus ook geen goed alternatief.
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Als eerste snij ik circa 1 mm van de bovenkant van de ringen af

met een stanleymes. Hierdoor wordt de ring minder hoog en

wordt het makkelijker om 2 kleurringen aan één poot te plaatsen.

Vervolgens maak ik de binnendiametervan de ringen ruimer

door de ringen op een spijker met een diameter van 3 mm te

plaatsen. Deze houd ik kort in kokend water (10-20 seconden).

Vervolgens haal ik ze weer van de spijker en dan hebben ze

een binnendiameter van 3 mm.

Om de ringen om de poot te kunnen leggen snijd ik met een

stanleymes de ring aan één kant verticaal open.

De ring kan vervolgens om de poot geplaatst worden. Ik gebruik hiervoor

de lepeltjes die ook gebruikt worden voor de Engelse kleurringen. Als

de ringen om de poot zitten smelt ik de snijvlakken van de ring weer

aan elkaar vast zodat de ringen niet meer verwijderd kunnen worden.

Hiervoor gebruik ik een soldeerbout met een vermogen van 15 watt

(en dat is meer dan genoeg!). Ik hoef hem maar heel kort even langs
de naad te laten glijden en de ringen zitten muurvast. De kleurringen

lijken goed kleurvast te zijn. Wel ontstaan er in de loop van de tijd

krasjes op de ring waardoor de kleur minder intens wordt. Om die

reden is het af te raden om groen en blauw naast elkaar te gebruiken.

Bovenstaande omschrijving levert ringen op die prima te gebruiken

zijn voor huismussen. Voor andere soorten zangvogels die gekleurringd
worden zou ik de voorkeur geven aan het gebruik van de engelse

kleurringen. Dit omdat zover ik kon nagaan bij andere soorten niet of

nauwelijks ringverlies is vastgesteld.
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