Vleugelmerken (wingtags) bij Bruine Kiekendieven
Bij Bruine Kiekendieven in Zeeland, Vlaanderen en Frankrijk worden vleugelmerken (wintags)
gebruikt afkomstig van Centre d’Etudes Biologiques te Chizé (Frankrijk). Op elke vleugel is de
code verschillend. Per vleugel is de code uit te drukken in drie tekens.
Aflezen
•

•
•
•

Lees eerst de linkervleugel en daarna de rechtervleugel af. Omdat het een Frans systeem
is, heeft het de voorkeur de code weer te geven zoals de Fransen dat zouden doen. Een
beetje kennis van het Frans is handig.
Begin met het vaststellen van het symbool (figuur 1) en zoek het bijbehorende teken
(figuur 2). Het eerste teken is dus een X, /, H, V, 0, P, T, 8 of A.
De kleur van het symbool bepaald het tweede teken: n (noir) of w (wit). Ander kleuren
worden niet gebruikt. Als het teken ontbreekt, schrijf dan een n.
Bepaal vervolgens de achtergrondkleur van het vleugelmerk en zoek het bijbehorende
teken op (figuur 3). Er zijn zeven kleuren weergegeven met de
letters B, F, J, P, O, R en W.

Figuur 1: Symbolen gebruikt op vleugelmerken bij Bruine Kiekendieven.

Figuur 2: Schrijfwijze van symbolen vleugelmerken.

Figuur 3: Achtergrondkleuren van vleugelmerken gebruikt bij Kiekendieven Kleuren.

Voorbeeld
De Bruine Kiekendief op de foto hieronder heeft:
•
•
•

Links een X welke zwart (n) van kleur is op een witte (W) achtergrond.
Rechts een Triangle (T) welke wit (w) van kleur is op een rode (R) achtergrond.
De vogel krijgt dus de code XnW en TwR.

Bruine kiekendief met vleugelmerken. Foto: Johnny du Burck.

Melden waarneming

Noteer bij een waarneming de ondestaande gegevens en stuur je waarneming naar Anny
Anselin via het contactformulier.
•
•
•
•
•
•

de kleurcode (bij voorkeur zoals hierboven beschreven)
de soort (dezelfde kleurmerken worden gebruikt bij Grauwe Kiekendieven!);
de leeftijd en het geslacht (indien mogelijk);
de plaats (bij voorkeur inclusief de coördinaten);
de datum;
het gedrag.

Foto’s zijn zeer welkom. Ook als er maar één van de kleurmerken zichtbaar is. Met de foto’s
kunnen veranderingen in het kleed worden beoordeeld en kan de code worden
gecontroleerd. Een foto sturen via het formulier is helaas niet mogelijk. Mocht u foto's
hebben maak daar dan melding van dan zal Anny ze bij u opvragen.

