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BirdRing: de missie 

www.birdring.nl 

• Waarnemingen vastleggen makkelijker en met minder fouten 
 

• Waarnemingen ter plekke in het veld invoeren 
 

• Waarnemingen doorgeven kost veel minder tijd 
 

• Directe inzage in life history 
 

• Meer waarnemers gaan ringen doorgeven 
 

• Waarnemingen verwerken door onderzoeker 
kost veel minder tijd 

 

 



Informatie over ringsystemen bij scholeksters (NL) 

• Raadpleeg de ‘Beschrijving ringsystemen’ voor uitgebreide informatie over de 
soorten ringstemen bij scholeksters. 

• BirdRing houdt bij het invoeren automatisch rekening met de standaard kleuren 
van ringen en inscriptie,  behorende bij het ringsysteem.  

• Metaal (VT) ring (grijs) wordt automatisch geplaatst bij het invoeren van de 
ringpositie. 
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BirdRing 
Startscherm 

www.birdring.nl 

Upload 
waarnemingen naar: 

Cr-birding submit 
 

Menu met 
meer opties 

E-mail 
waarnemingen 

naar jezelf (Excel) 

Start nieuwe 
waarneming 

invoeren 
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BirdRing 
Zoek een soort 

Verwijder uit 
favorietenlijst 

 
Kies soort om 

waarneming in 
te voeren 

 

Zoek een soort 
in volledige 

lijst 

www.birdring.nl 

Dit is je 
persoonlijke 

favorietenlijst 
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BirdRing 
Ringen 
invoeren 

De soortenlijst is beschikbaar 
in 12 talen: 
 
• Wetenschappelijk 
• Nederlands 
• Engels 
• Duits 
• Frans 
• Italiaans 
• Spaans 
• Portugees 
• Pools 
• Deens 
• Fins 
• Zweeds 

www.birdring.nl 

Kies 
ringsysteem 

van de 
waarneming 

Raadpleeg de                
‘Beschrijving 

ringsystemen’ voor 
informatie over de 
soorten ringstemen 

bij scholeksters. 
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BirdRing 
Twee pootring 

www.birdring.nl 

Type de 
inscriptie  

letter / cijfer 

 

L = poot links 
R = poot rechts 
     = gewricht 

 

Bevestig invoer 
ringgegevens 

Kies de kleur 
van de ring 

Kies de kleur 
van de ring 
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BirdRing 
Twee pootring 

www.birdring.nl 

Kies de staat 
van de ring 

Bevestig invoer 
ringgegevens 

Ringcode van deze 
vogel: RY-LEBC 
Right Yellow-  

Lime E, Black C 
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BirdRing 
Twee pootring 

www.birdring.nl 

 

Kies de staat van 
de ring 

 

Bevestig invoer 
ringgegevens 
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BirdRing 
Kies de locatie 

www.birdring.nl 

Kaart of 
satelliet 

Vul locatie in: 
verplicht veld 

Bevestig invoer 
en bewaar 

waarneming 

Mogelijkheid 
Zelfde locatie 

als vorige 
waarneming 

(groep vogels) 

 

Ritthem, Westhavendijk (NL) 
 

Kies positie / 
locatie waar 
de vogel zit 
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BirdRing 
extra gegevens 

www.birdring.nl 

Gegevens  
over de 

waarneming 

Gegevens over 
de vogel 

Bevestig 
invoer extra 

gegevens 

Wanneer een partner ook 
waarneembaar is kan deze 

waarneming hier ook 
ingevuld worden (geringd 

of ongeringd). 
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BirdRing 
extra gegevens 

www.birdring.nl 

RY CPLE  

Bevestig 
invoer extra 

gegevens 

 
Upload naar: 

Cr-birding 
submit 

 

Gegevens  
over de 

waarneming 

Gegevens over 
de vogel 
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BirdRing: geniet van de life history 

www.birdring.nl 

Toon alle 
observaties op 

een kaart 

Toon alle 
observaties als 

een lijst 
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Extra uitleg 
over invoeren 
Barcode Ring 
 

www.birdring.nl 

Kies 
ringsysteem 

van de 
waarneming 

Voor in 
Nederland 
geringde 

scholeksters 
allen deze 5 

ringsystemen 
relevant 
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BirdRing 
Barcode Ring 
invoeren 

www.birdring.nl 

  
1:  Kies eerst 
kleine ring 

kleur en positie 

2: Kies dan  
kleur en positie   

streepjesring 

3: Kies dan  
Barcode;  

zie volgende 
pagina 
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BirdRing 
Barcode Ring 
invoeren 

www.birdring.nl 

3: Kies dan  
de barcode / 

streepjescode 

4: Bevestig 
invoer extra 

gegevens 

Raadpleeg de ‘Beschrijving  
ringsystemen’  voor 
informatie over de soorten 
ringstemen bij scholeksters. 

Ringcode van 
deze vogel: 
MW102Y2 


