
133

Fitis 29 (3)

Ringresultaten van de Vinkenbaan ’C. van Lennep’ in 1992

Fred Cottaar

Algemeen overzicht

In het voorjaar werden beduidend minder vogels geringd dan de

afgelopen jaren. Vooral de Graspieper liet het afweten, maar

ook Veldleeuwerik en Kneu werden minder geringd. Verrassend

was de vangst van enkele Rosse Grutto's.

In de zomer werd redelijk goed gevangen. Aangezien dit jaar
een vijver van 10 x 6 meter was aangelegd konden we enkele

Witgatjes vangen. In de toekomst verwachten we meer van deze

vijver. Fitisen waren in de zomer goed vertegenwoordigd, maar

ook Grasmussen, Braamsluipers en Nachtegalen lieten zich niet

onbetuigd. Het aantal geringde Nachtegalen blijft jaarlijks
schommelen tussen de 300 i. 400, hetgeen echter een groot deel

van het aantal in Nederland geringde Nachtegalen is. Het aan-

tal Kleine Karekieten, Tuinfluiters en Sprinkhaanzangers was

minder dan de afgelopen jaren. Het aantal Zwartkoppen zorgde
voor een hoogtepunt.
En zo komen we dan in de herf stperiode aan, welke vooral ge-
kenmerkt werd door nog minder vinkachtigen dan de voorgaande
jaren. Vooral Frater, Ringmus, Sijs, Barmsijs, IJsgors en Put-

Tabel 1. Tien meest geringde soorten in 1992.

De ringactiviteiten vonden ook in 1992 in het voorjaar weer in

maart en april plaats, in de zomer in juli en augustus en in

de herfst in september, oktober en november. Alleen in de

herfstperiode was de vinkenbaan dagelijks bezet, in het voor-

jaar en de zomer werd zoveel mogelijk geprobeerd om op de goe-

de dagen aanwezig te zijn, hetgeen redelijk lukte.

In totaal werden 6869 vogels geringd (75 soorten). In tabel 1

zijn de tien meest geringde soorten in 1992 vermeld.

Graspieper 1414 Nachtegaal 325

Zwartkop 1006 Goudhaan 298

Fitis 879 Grasmus 206

Spreeuw 537 Tuinfluiter 180

Roodborst 373 Tjiftjaf 157
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ter deden het slecht, maar ook het aantal Groenlingen, Vinken

en Kepen was niet schokkend. De aantallen Goudhaantjes en

Tjiftjaffen waren goed, maar de Graspieper bleef ook nu weer

achter in vergelijking met de afgelopen jaren.

Leuke vangsten dit jaar waren onder andere een Goudplevier,
drie Rosse Grutto's, vier Witgatjes, drie Ransuilen, een

Draaihals, vier Blauwborsten, twee Sperwergrasmussen en een

Bladkoning.

Aangezien de laatste jaren, vooral in het voorjaar, meer aan-

dacht wordt geschonken aan kwikstaarten en piepers wordt in

tabel 2 een overzicht gegeven van het aantal geringde exempla-

ren van deze twee soortgroepen. Hierbij is bij de Witte Kwik-

staart een onderscheid gemaakt tussen de ondersoorten. Vogels

waarvan de ondersoort niet duidelijk kon worden vastgesteld
werden genoteerd als Witte Kwikstaart. Bij het onderscheiden

van de ondersoorten werd gebruik gemaakt van de Svensson

(determinatiegids voor zangvogels).

Interessante vangsten van reeds geringde vogels

Torenvalk Geringd op 190691 te Olen, Antwerpen, België
als nestjong en door ons gecontroleerd op

221091, op 142 km van de ringplaats.
Graspieper Geringd op 160691 als nestjong te Grimstad-vat-

net, More og Romsdal, Noorwegen en gecontro-
leerd op 170992. Dit was de vijfde vangst van

een Graspieper met een Noorse ring, dit exem-

plaar was geringd op 1109 km van onze vinken-

baan. Uit deze melding blijkt dus dat Noorse

Graspiepers in het najaar over ons land kun-

nen trekken.

Gekr.Roodst. Geringd op 260591 als man na 2e KJ te Bornholm,
Denemarken. Door ons gecontroleerd op 190992 op
767 km van de ringplaats.

Tabel 2. Aantal geringde kwikstaarten en piepers in 1992.

Gele Kwikstaart 2 Boompieper 32

Grote Gele Kwikstaart 12 Graspieper 1414

Witte Kwikstaart (M.alba) 48 Waterpieper 1

M.a.alba 76 Oeverpieper 12

M.a.yarrelli 13
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Interessante terugmeldingen

Graspieper Geringd op 300388 als na le KJ. Vers doodgevon-
den op 080991 te Dufftown, Crampians, Groot-

Brittannië op 742 km van de vinkenbaan.

Graspieper Geringd op 22049 0 als na le KJ. Geschoten op

090291 te Muro de Alcoy, Spanje op 1565 km van

de vinkenbaan.

KI. Karekiet Geringd op 090991 als le KJ. Gecontroleerd, met

broedsel, op 090892 en 140892 te Voersa, Dene-

marken
.

Tuinfluiter Geringd op 280891 als volgroeid. Gecontroleerd

op 200592 te Helgoland, Duitsland op 298 km van

de Kennemerduinen.

Zanglijster Geringd op 061091 als le KJ. Geschoten op

231091 te Baie d'Hautie, Frankrijk op 307 km

van de vinkenbaan.

Pimpelmees Geringd op 311089 als man le KJ. Gecontroleerd

op 250990 te Ventes Ragas, Litouwen op 1137 km

van de Kennemerduinen.

Vink Geringd op 181087 als vrouw le KJ. Gevonden als

raamslachtoffer op 290392 te Kristianstad, Zwe-

den op 749 km van de vinkenbaan.

Vink Geringd op 131090 als man le KJ. Ook dit exem-

plaar is gevonden als raamslachtoffer en wel op

250391 te Snertingdal, Noorwegen op 1007 km van

de vinkenbaan.

Spreeuw Geringd op 311083 als vrouw le KJ. Dood gevon-

den op 150590 te Laukuva, Litouwen. Deze

Spreeuw is zeven jaar geworden en werd terugge-
meld op 1207 km van de vinkenbaan.

Spreeuw Geringd op 140791 als man le KJ. Geschoten op

131091 te Merlimont, Frankrijk.
Spreeuw Geringd op 261091 als man na le KJ. Gecontro-

leerd op 080192 te Boston, Groot-Brittannië.

Spreeuw Geringd op 261091 als vrouw le KJ. Gevonden als

raamslachtoffer te Dereham, Groot-Brittannië.

Vermoedelijk hebben beide laatste Spreeuwen de

overtocht naar Groot-Brittannië samen gemaakt,
ze werden respectievelijk op 314 en 246 km van

de vinkenbaan teruggemeld.

Verklaring voor de gebruikte termen van leeftijden bij ring-
vangsten en terugmeldingen:

le KJ = vogel is in het eerste kalenderjaar (datum geboor-
te tot 31 december).

na le KJ
= vogel is ouder dan eerste kalenderjaar.
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2e KJ = vogel is in zijn tweede kalenderjaar (1 januari

t/m 31 december van het jaar volgend op zijn

geboortejaar).

na 2e KJ = vogel is ouder dan tweede kalenderjaar,

volgroeid = vogel is vliegvlug, maar exacte leeftijd is onbe-

kend.

Dit verslag is een verkorte versie van het jaarverslag van

1992 van de Stichting Vinkenbaan 'Mr. C. van Lennep 1751-

1813'
.

Fred Cottaar, Marsstraat 1, 2024 GA Haarlem


