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Appelvink invasie in Zuid-Kennemerland

DG vogels kwamen een half uur voor donker worden regelmatig binnenvallen5

meest solitair doch ook troepjes van 2 3, 4 eks.; £en maal 5 eks.en in-

naai 7 eks»

Totalen van aantal appelvinken bij de slaapplaats:

14 febr. 11 eks. 27 febr. 5 eks.

18 " 3 " 28 " 4 "

22 » 3 " 5 art. 12 "

24 11 12 " 7 " 5
"

Nu nog een overzicht van waarnemingen in ons rayon buiten deze slaap-

plaats :

5 januari: 1 eks. A.W.duinen Knooppunt

18 " 1 " Bentveld (mevr.Bloem)

17 " 2 " Santpoort (Schouten,Munsternan,v.Dalen)

7 maart 1 " Aerdonhout Boekenrodeweg (H.Niesen)

15 11 5 " A.W.duinen (Dubbelt,Dietrich,v.Dijk)

18 "

3
" Thijsse's Hof (W.Holthuizen)

21 " 1
" A.W.duinen (Dubbelt,Diotrich,v.Dijk)

22 " 2 " " " ( " " " (

28 " ± 15 " Aerdenhout Vondellaan (H.Niesen)

3 mei 1(A 2 eks?)A.W.duinen Kamperfoeliebos (Dubbelt,Dietrich,v.Dijk)

Voor neer gegevens ontrent deze invasie verwijs ik u naar het Vogeljaar

18e jaargang no.2 blz,252-253.

T.M. van Spanje

Wilhelmi.napark 58,Haarlem,

In ons rayon werden in januari de eerste appelvinken waargenomen. De

invasie werd eind februari pas goed merkbaar. Op 14 februari werd een

slaapplaats ontdekt in de A.W. duinen bij het Sprenkel.

Bij deze slaapplaats werd van tijd tot tijd gepost om aantal en herkomst

van de appelvinken vast te stellen. Zij verzamelden zich daar in een hoge

populier, waarna ze in een dennenbosje van Silversters gingen slapen. Het

merendeel van deze vogels kwam uit het Oosten, anderen daarentegen uit

het Noord Westen. Hierbij moet echter opgemerkt worden dat de richting

van de appelvinken vaak moeilijk te bepalen was, daar de vogels op grote

hoogte vlogen en dus laat in het zicht kwamen.
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Hieronder volgt de eerste publikatie van een nieuwe rubriek die voortaan

in de Pitis wordt opgenomen. Het is de bedoeling ü hierin een overzicht

te verschaffen van de interessantste gegevens die uit het ringonderzoek

van vogels naar voren komen. Zo zullen worden vermeld: v
0
Gels die in

Zuid-Kennemerland worden geringd en ook vogels die hier als reeds ge-

ringde eksomplaren worden gevonden of gevangen.

Als goed vogelaar kijkt u natuurlijk bij elke dode vogel die u ziet of

deze misschien een ring om zijn poot heeft, om deze er dan af te halen

en onverwijld naar het Vogeltrekstation in Arnhem te sturen. Daarbij

niet vergeten te vermelden de datum en plaats van vinden, indien moge»

lijk de vogelsoort en tevens de vermoedelijke doodsoorzaak. Vanuit

Arnhem krijgt u dan bericht waar en wannaer de vogel werd geringd, af

het een nestjong betrof of een volwassen dier en w-.e de ringer was. Wan-

neer u nu een dergelijk bericht aan ons meldt kan ook uw vondst in de

rubriek worden opgenomen.

Wij "beseffen heel goed dat geringde vogels zelden worden gevonden, maar

wel worden zij regelmatig gevangen door de vogelaars van onze Werkgroep
-

die in het bezit zijn van vogelvergunning" P en aan het ringwerk deelne-

men. Bovendien krijgen zij geregeld terugmeldingen over door hen zelf

geringde vogels. Deze laatste gegevens zullen in hoofdzaak de lengte van

onze nieuwe rubriek bepalen. Te meer daar in Zuid-Kennemerland naar ver-

houding veel gedaan wordt aan het'ringonderzoek omdat hiafc o.a.twee

vinkenbanen in gebruik zijn.

redaktie.


