
Oproep aan alle dorpsgenoten! 

MIS DE MUS IN LIPPENHUIZEN NIET!
Geef kleur aan ons project…

In Lippenhuizen wordt onderzoek gedaan naar de huismus. 

Het gaat de laatste jaren niet goed met dit - altijd nog - meest 

geziene vogeltje. Speerpunten van het onderzoek zijn de 

jaarlijkse overleving en het meten van de jaarlijkse aanwas. 

Om de verspreiding van de huismussen binnen ons dorp in 

kaart te brengen hebben wij jullie hulp nodig!
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Kleurringen om de pootjes
Jaarlijks voorziet Vogelringstation Menork uit Lippenhuizen een paar honderd huis- 
mussen van kleurringetjes. Om beide pootjes worden twee verschillende kleuren ringen 
gedaan. Eén van de deze vier ringetjes is een metalen ring. Daarop staat een voor elke 
vogel unieke code. Maar deze code is in tegenstelling tot de kleuren van de ringetjes 
van afstand niet af te lezen. Juist daarom zijn de vogeltjes voorzien van extra kleur- 
ringetjes zodat ze van afstand (individueel) herkenbaar zijn. Wij zijn heel benieuwd naar 
het verspreidingsgebied van onze onderzochte populatie huismussen. Daarom deze 
oproep aan al onze dorpsgenoten: Mocht je een huismus zien met gekleurde ringetjes, 
dan zouden wij het zeer op prijs stellen wanneer je dit aan ons meldt!

Hoe werkt het?
Mocht je een ‘gekleurde mus’ in jouw tuin zien dan is het voor ons van belang te weten 
welke kleur ringetjes deze mus om beide poten draagt. Alleen als we precies weten 
aan welke poot welke twee kleuren hoe zijn aangebracht, kunnen we met zekerheid 
zeggen om welk individu het gaat. Allereerst is het dus belangrijk om onderscheid te 
maken tussen de linker- en rechterpoot. Aan beide pootjes zitten twee ringetjes waarbij 
ook onderscheid gemaakt tussen de kleur ‘boven’ en ‘onder’. Soms zijn de kleuren van  
beide ringetjes gelijk. De volgende kleuren zijn door ons gebruikt: blauw, wit, geel, zwart, 
rood, groen, oranje, paars en rose. De onderzochte huismussen dragen met zekerheid 
één metalen ringetje met om diezelfde poot nog één gekleurd ringetje (onder of boven 
de metalen ring) en aan de andere poot ook nog twee verschillende kleuren ringetjes. 
Dus bij elke mus zie je altijd drie gekleurde ringetjes en één metalen ringetje die 
als volgt gemeld moeten worden:

mus met kleurringen

Mocht je een foto kunnen maken, stuur deze dan mee! Meldingen ontvangen we graag 
via info@menork.nl of (bij voorkeur) via de website (www.menork.nl) met behulp van 
het meldingsformulier ‘’Waarneming huismus met kleurringen.’’ Op deze website is ook 
meer informatie over ons project te vinden. Iedere melder krijgt van ons bericht over wat 
er bij ons bekend is van de waargenomen huismus! Veel dank alvast voor jouw mede-
werking. Over enige tijd zullen we hiervan verslag doen in ‘De Harker’!

Vogelringstation Menork      
De Buorren 91, 8408 HL Lippenhuizen

Linkerpoot Rechterpoot
Boven Groen Boven Metaal
Onder Geel Onder Wit


