
Gebruikte coderingen voor de Digitale Nestkaart

De codes staan weergegeven per tabblad. Een deel van de codes kan zelf worden gebruikt, de overige codes worden
door het programma gebruikt zonder dat de gebruiker de codes te zien krijgt. In de laatste geval zijn de coderingen in dit
overzicht weergegeven in grijze blokken. Alle codes zijn in het programma op te vragen via het menu  Bestand |
Exporteren | Helpbestanden.

NESTGEGEVENS

CODE HABITAT CODE NEST
0 onbekend -1 onbekend

10 BOS/PARK 0 zelf gebouwd
11 naaldbos 1 van andere soort, geef toelichting
12 loofbos 2 nestkast, geef kastnummer bij toelichting
13 gemengd bos 3 holte (stenen, grond, ingerot gat)
14 moerasbos 4 overig, geeft toelichting
15 kaalkap/aanplant <1meter 5 nest uit een eerder jaar
20 HEIDE/STUIFZAND 6 hergebruikt nest (zelfde jaar; geen nestkast)
21 duinheide/-vallei
22 heide binnenland CODE VONDST
23 stuifzand 0 onbekend
30 KUST 1 toevallig
31 zandbank/spaarzaam begroeide plaat 2 koud zoeken
32 schor/gors/kwelder 3 ouders gevolgd
33 strand 4 nest was al bekend
34 duin 5 kolonietelling
40 MOERAS/WATER 6 anderszins, geeft toelichting
41 riet 7 getipt (melding van derden)
42 ruigte
43 struweel CODE VERSTOPT
44 oever van open water 0 onbekend
50 CULTUURLAND 1 nest zeer opvallend
51 grasland 3 nest niet goed verstopt
52 akkerland 5 nest goed verstopt
53 boomgaard
54 boerenerf CODE BESCHERM
60 BEBOUWING 1 geen nestbescherming
61 woonwijk, weinig beplanting 2 nesten gemarkeerd met stokjes
62 woonwijk, veel beplanting 3 nestbeschermer over nest
63 industrieterrein 4 schrikdraad rondom nest
64 plantsoen 5 nest beschermd, onbekend hoe
65 dijk 6 nestkast beschermd tegen predatie
70 VEEN 7 nestkast beschermd tegen andere soorten
71 hoogveen
72 laagveen CODE LINK_TYPE

0 onbekend
CODE NESTPLAATS 1 vervolglegsel

-1 onbekend 2 Koekoek/gastheer

0 drijvend op water 3 gemengd broedsel
1 op kale bodem 4 eieren van meerdere soorten
2 bladeren/takken op grond 5 nieuw nest op bestaand nest
3 kruidlaag 6 polygamie
4 ruigtekruiden, geef plantensoort
5 landbouwgewas, geef gewas
6 struiken/stuweel/houtwal/etc., geef soort
7 greppel/slootrand
8 omgevallen boom, of soortgelijke plek
9 naaldboom, geeft boomsoort

10 loofboom, geef boomsoort
11 gebouw
12 hoogspanningsmast
13 nestkast aan paal
99 overig, vul in bij toelichting



NESTBEZOEKEN

CODE STADIUM CODE BETROUWB (datum)
L0 nestkast geheel leeg (geen nestbouw) 1 datum goed
B0 nest bezet 2 datum +/- 1 dag
B1 nestbouw 3 datum +/- 2 dagen
B2 begin nestbouw 4 datum +/- halve week
B3 nest half klaar 5 datum +/- week
B4 nest bijna klaar 6 datum +/- 2 weken
B5 nest klaar incl. voering
P0 geen ouders aanwezig CODE BETROUWB (aantal)
P1 een ouder aanwezig 1 aantal exact
P2 beide ouders aanwezig 2 aantal ongeveer goed (+/- 1)
P3 polygamie 3 aantal ongeveer goed (+/- 2)
P4 ouder broed 4 aantal geschat
P5 alarmerend paar aanwezig 5 minimum aantal
P6 geen alarmerend paar aanwezig 6 wel aanwezig, aantal onbekend
E0 eieren, aantal onbekend 7 onbekend of aanwezig
E1 eieren koud; nog onbebroed
E2 eieren warm CODE BETROUWB (dagen)
E3 eieren toegedekt 1 leeftijd goed
E4 eieren vers 2 leeftijd +/- 1 dag
E5 eieren bebroed 3 leeftijd +/- 2 dagen
E6 ei(eren) komen uit 4 leeftijd +/- halve week
E7 jongen piepend in ei 5 leeftijd +/- week
N+ jongen, aantal onbekend 6 leeftijd +/- 2 weken
N0 jongen net uitgekomen 7 leeftijd onbekend
N1 jongen naakt of in dons
N2 jongen blind
N3 jongen met ogen open
N4 slagpennen in pin
N5 slagpennen uit bloedspoel komend
N6 slagpennen half volgroeid
N7 klaar om uit te vliegen
N9 uitgevlogen op controle dag

N10 pas uitgevl. jongen bij nest, amper vliegvaardig
N11 pas uitgevl. jongen bij nest, vliegvaardig
C1 succesvol; eieren/dode jongen achtergebleven
C2 succesvol; vliegvlugge jongen achtergebleven
C3 succesvol; geheel leeg nest
C4 succesvol; geen nacontrole
C5 mislukt; nest leeg/vernield/verdwenen
C6 mislukt; kapotte/verlaten eieren in nest
C7 mislukt; alle jongen dood
C8 nest niet teruggevonden
C9 broedsucces onduidelijk, ondanks nacontrole
X0 niet gebruiken



NESTSUCCES

CODE SUCCES SUCCES2
-1 nestkast niet bezet (geen nestbouw) niet bezet
0 wel territorium, maar geen broedpoging alleen territorium
1 onvolledige gegevens onbekend
2 nest niet bezocht in laat stadium onbekend
3 nestjongen op punt van uitvliegen succes
4 jongen normaal nest verlaten succes
5 nestjongen voortijdig uit nest succes
6 jongen vlakbij nest gezien succes
7 nest leeg, ouder(s) met voer vlakbij succes
8 eischalen/schaal/vliezen in nest succes
9 veel bloedspoelschilvers in kom succes

10 veel poepjes op/rond/onder nest succes
11 succes, anderszins, geef toelichting succes
12 nest leeg en intact geen succes
13 nest leeg en vernield geen succes
14 nest verstoord door mensen geen succes
15 nest mislukt door slecht weer geen succes
16 eieren kapot geen succes
17 legsel verlaten geen succes
18 legsel niet uitgekomen geen succes
19 jongen dood, onbeschadigd geen succes
20 jongen dood, beschadigd geen succes
21 ouder(s) dood geen succes
22 nest bezet door andere vogelsoort, geef soort geen succes
23 nest verstoord door insecten, geef e.v.t. soort geen succes
24 nest geparasiteerd door Koekoek geen succes
25 mislukt, anderszins, geef toelichting geen succes

CODE MOMENT
1 eistadium
2 jongenstadium
3 onbekend

CODE PREDATIE
0 geen bewijs waargenomen
1 eieren met bijtsporen
2 dode jongen met vraatsporen
3 prenten bij nest
4 predator bij nest gezien
5 predator in de omgeving gezien
6 resten dooier/strruif bij nest
7 geplukte veren bij nest
7 geplukte veren bij nest
8 sporen van mensenwerk gezien

CODE METHODE
0 onbekend
1 nest met 1 ei gezien
2 nest in legfase
3 eieren uit zien komen
4 met broedstadia
5 met biometrie
6 met datum uitvliegen
7 incubometing
8 foto's van jongen
9 eimaten en eigewicht

10 jongen net uitgekomen
11 tekst met omschr.leeftijd jong
12 inschatting door ervaring



NESTSUCCES (vervolg)

CODE VERLIES VERLIES2
E1 eieren geprikt eieren kapot
E2 eieren geschud eieren kapot
E3 eieren kapot overig (geef toelichting) eieren kapot
E4 eieren onbevrucht/verrot eieren kapot
E5 eieren vertrapt door mens eieren kapot
E6 eieren vertrapt door dier (geef soort bij toelichting) eieren kapot
E7 nest doorschoten eieren kapot
E8 nest overreden (maaien/schudden) eieren kapot
E9 nest overreden (rollen/slepen) eieren kapot

E10 nest overreden (mestinjectie) eieren kapot
E11 nest overreden (overig) eieren kapot
E12 eieren niet bevrucht (gecontroleerd, geef toelichting) eieren kapot
E13 embryo's afgestorven (gecontroleerd, geef toelichting) eieren kapot
E14 nest met eieren overreden eieren kapot
J1 jongen dood dood voedselgebrek jongen dood
J2 jongen dood door predatie (geef soort bij toelichting) jongen dood
J3 jongen doodgeschoten jongen dood
J4 jongen vertrapt jongen dood
J5 nest met jongen overreden (maaien/schudden) jongen dood
J6 nest met jongen overreden (rollen/slepen) jongen dood
J7 nest met jongen overreden (mestinjectie) jongen dood
J8 nest met jongen overreden (overig, geef toelichting) jongen dood
J9 jongen meegenomen door mensen jongen dood
L1 eieren gepredeerd (geef soort bij toelichting) leeg nest
L2 eieren uitgehaald leeg nest
L3 nest gepredeerd (onbekend of ei/jong; geef predator) leeg nest
N1 nestboom gekapt nestplaats weg
N2 nestplaats afgegraven nestplaats weg
O1 anderszins, geef toelichting overig
O2 nest bezet door andere vogelsoort, geef soort overig
O3 nest geparasiteerd door Koekoek overig
O4 nest verstoord door insecten, geef e.v.t. soort overig
O5 onbekend overig
V1 nest verlaten verlaten broedsel
V2 nest verlaten door predator (geef soort bij toelichting) verlaten broedsel
V3 ouder(s) gepredeerd (geeft soort bij toelichting) verlaten broedsel
V4 ouder(s) geschoten verlaten broedsel
V5 ouder(s) vergiftigd (geef toelichting) verlaten broedsel
V6 verstoord door recreatie verlaten broedsel
V7 verstoord door vandalisme verlaten broedsel
V8 verstoord door werkzaamheden verlaten broedsel
V9 verstoord overig (geef toelichting) verlaten broedsel

V10 aanwijzingen voor dood van (een van) beide ouders (geef toelichting) verlaten broedsel
V11 aanwijzingen voor verstoring (geef toelichting) verlaten broedsel
W1 brand weer/water/vuur
W2 harde neerslag (regen, hagel, ...) weer/water/vuur
W3 harde wind weer/water/vuur
W4 lage temperatuur (vorst) weer/water/vuur
W5 weggespoeld/overstroomd weer/water/vuur



RINGGEGEVENS BIOMETRIE EIEREN

CODE CENTRALE CODE CONDITIE CODE EISUCCES
--- geen ringcentrale 0 onbekend 1 onbekend
BGS Sofia, Bulgerije 1 goed 2 uitgekomen
BLB Brussel, België 2 matig 3 kapot
CYC Nicosia, Cyprus 3 slecht 4 ligt buiten nest
CYK Girne, Noord Cyprus 4 ziek/gewond, losgelaten 5 verdwenen
CZP Praag, Tsjechie 5 ziek/gewond, meegenomen 6 niet uitgekomen
DDH Hiddensee, Duitsland 6 dood, korter dan 1 week 7 gepredeerd
DFH Helgoland, Duitsland 7 dood, langer dan 1 week 8 jongen piepen in ei
DKC Kopenhagen, Denemarken
ESI Madrid, Spanje
ETM Matsalu, Estland CODE KROP CODE VINDSTATUS
FRP Parijs, Frankrijk -1 onbekend/geen krop 0 onbekend
GBT Londen, Verenigd Koninkrijk/Ierland 0 leeg 1 vers gelegd
HES Sempach, Zwitserland 1 half gevuld 2 nog niet bebroed
HGB Boedapest, Hongarije 2 vol 3 bebroed
IAB Bologna, Italie
LIK Kaunas, Lithouwen
LVR Riga, Letland
NLA Arnhem, Nederland
NOS Stavanger, Noorwegen
PLG Gdansk, Polen
POL Lissabon, Portugal
ROB Boekarest, Romania
RUM Moskou, Russische Federatie
SFH Helsinki, Finland
SVS Stockholm, Zweden

CODE TMD
0 nee
1 ja

CODE LEEFTIJD
1 adult
2 jong

CODE SEXE
O onbekend
M man
V vrouw

CODE POSITIE
- onbekend

LO links, tarsus (loopbeen)
RO rechts, tarsus (loopbeen)
LB links, tibia (boven loopbeen)
RB rechts, tibia (boven loopbeen)
L links
R rechts
O tarsus (loopbeen)
B tibia (boven loopbeen)



PROOIEN

CODE TYPE
O onbekend
B braakbal
P plukrest
H hele prooi bij nest
A aangevreten prooi bij nest
Z zichtwaarneming
K keutel

CODE SEXE
O onbekend
M man
V vrouw

CODE LEEFTIJD
0 onbekend
1 klein jong
2 halfwas jong
3 onvolgroeid jong
4 volgroeid jong
5 onvolwassen dier
6 subadult dier
7 adult dier

CENTRALE
zie Ringgegevens


