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VOGELVAR IA LEX P EETERS

Fitls legt grote afstand af

Onlangs kreeg ik een terugmelding van een Fitls die ik geringd
had blJ de Grote Clrkel in Reusel op 31- au6ustus 1983. I{ij was op
30 maart 1987 per ongeluk gevangen te Kale in Opper-Votta (Afri-
ka) en had daarblj de dood gevonden. Een afstand van naar liefst
4346 kllorneter tussen ringplaats en vlndplaats!
Dit is een van de eerste 1n Nederland gerlngde Fitissen die
teruggemeld is ten zuiden van de Sahara. In "Thleme,s vogeltrek-
atlas" met de resultaten van het ringonderzoek tot 1983 worden
er tenminste nog geen verrneld. Van in Groot BrittannÍë gerlngde
Fitissen zíjn er tot en met 1983 wel enkele terugmeldingen
bekend ult dat gebled, nI. 1 ult Ghana in december, 3 uit Ivoor-
kust in Januarl en 1 uit I'IaIl ln april.
Deze terugrnelding past dus ln het beeld van overwinterende Fltis-
sen ln het zulden van West-Afrika (Opper-'Volta ligt ten noorden
van lvoorkust en Ghana).
Als we mogen aannemen dat deze F'ltis ledere winter rraar Afrika
gevlogen is, naar onseveer dezelfde plaats, en elke zamer in de
buurt van Reusel heeft gebroed d"an heeft hlj alleen al op de trek
7 x 4346 km.= 30.422 km. afgelegd, Dat komt neer op een gemiddel-
de van meer dan 23 km. per dag in die ruim drieëneenhalf jaar
tussen ringen en terugvlnden,
Dat 1s dan nog een mlnlmum want op 31 augustus 1983 was er veel
doortrek van Fitissen: ik rlngde er die dag 18, tegen totaal 2 op
twee dagen 1n de week ervoor. tlet kan dus heel goed ziJn dat deze
i?oge1 afkomstlg was ult Skandlnavlë. Bovendlen zou hiJ toen hfj
:;1 Opper-Vo1ta was elnd rnaart, a7 op de terugweg kunnen zljn
seweest, mede gelet op de Brlt.se terugmeldingen van Januari uit
lvccrsust. Dan kan de op de trek afgelegde afstand in dle jaren
Íe-:-kàeli-jk oplopen tot 40.000 km,, en dat vclor een vogeltJe van
=--d.ei- ran 10 gra-m!
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