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Ringresultaten van de vinkenbaan

”C. van Lennep” in 1993

Fred Cottaar

In de zomerperiode (maanden juli en augustus), werden 1774

vogels geringd. Zijn het begin juli vooral de Fitissen die in

het mistnet belanden, eind juli-begin augustus werd weer de

opvallende doortrekpiek van Nachtegalen vastgesteld. In een

periode van zes dagen werden maar liefst 233 Nachtegalen ge-

ringd, met een dagmaximum op
1 augustus van 55 exemplaren. In

de tweede helft van augustus zijn het voornamelijk Kleine

Karekieten, met in mindere mate Grasmussen en Braamsluipers.
Door een nieuw geluid van Sprinkhaanzanger werd, voor ons

doen, het grote aantal van 150 vogels gevangen. Op 7 augustus
werd een dagtotaal gehaald van 19 exemplaren.

In de najaarsperiode (september, oktober en november) is de

vinkenbaan dagelijks bezet. In deze periode worden buiten de

mist- en slagnetten en het gebruik van geluid ook de lokvogels
ingezet. In het begin van deze periode werden vooral veel

Graspiepers geringd. Tuinfluiters en Zwartkoppen waren duide-

lijk minder aanwezig dan voorgaande jaren. Roodborsten hadden

een goed jaar, de top lag op 24 september met 53 vogels. De

meeste Goudhaantjes werden in een korte periode tussen 8 en 10

oktober geringd. De vinkachtigen, welke vroeger volop in okto-

ber gevangen worden, lieten het ook dit jaar weer afweten. De

Vink maakte hierop echter een uitzondering. Ten opzichte van

In 1993 was het dan eindelijk zo ver dat we elektriciteit kre-

gen. Dit heeft o.a. tot gevolg dat we niet meer met accu’s

hoeven te sjouwen, en dat we altijd gewaarborgd zijn van

stroom. De ringactiviteiten vonden plaats in het voorjaar, de

zomer en het najaar, terwijl ook soms in de winter de baan

bezet is. Totaal werden er dit jaar 7316 vogels verdeeld over

88 soorten geringd. In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van

de tien meest geringde soorten.

In het voorjaar (maart, april) werden 1311 vogels geringd. Een

aantal dat nog niet eerder in het voorjaar was gehaald. Van de

Graspieper werden 966 exemplaren geringd. Daarnaast werden ook

weer aardige aantallen Witte en Rouwkwikstaarten gevangen.

Kneu en Veldleeuwerik werden in kleinere aantallen geringd dan

de jaren ervoor. Het voorjaar werd afgesloten met nog enige

vangsten van Engelse Gele Kwikstaarten, Zilverplevieren en

Rosse Grutto’s.
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voorgaande jaren werden nu aanzienlijk meer vogels geringd.

Het was echter een slecht jaar voor Keep, Groenling en Ring-

mus. De Sijzen trokken wel massaal door maar waren moeilijk te

vangen. Fraters en Barmsijzen werden totaal niet gezien of

gevangen. Riet- en Geelgors werden minder gezien dan de afge-

lopen jaren, de XJsgors was echter weer met meer exemplaren

vertegenwoordigd. Van de lijsters was het hoge aantal Merels

en Beflijsters opvallend.

Leuke vangsten dit jaar waren onder andere een Blauwe Reiger,

een Smelleken, een Boomvalk, drie Witgatjes, een Bosruiter,

tien Zilverplevieren, acht Rosse Grutto, een Draaihals, vijf

Beflijsters, acht Blauwborsten, drie Snorren, twee Spotvogels,

een Sperwergrasmus, een Fluiter en een Taigaboomkruiper.

Interessante terugmeldingen

Wulp Geringd op 07-03-87 als man na lekj. Dood ge-

vonden op 10-04-93 in de Kooiduinen op Ameland.

Graspieper Geringd op 21-03-93 als na lekj. Verzwakt ge-

vonden op 27-03-93 op een olieplatform in het

Deense gedeelte van het continentale plat op de

Noordzee, op een afstand van 712 km van de vin-

kenbaan.

Zwartkop Geringd op 28-09-92 als man lekj. Gevonden als

raamslachtoffer op 20-10-92 te Laverstock,

Wiltshire, Groot-Brittannië.

Koperwiek Geringd op 06-11-92 als lekj. Dood gevonden op

13-02-93 te Newcastle, Staffordshire, Groot-

Brittanniê, op 465 km van de ringplaats.
Kneu Geringd op 10-04-91 als vrouw na lekj. Gecon-

troleerd op 11-10-92 te Merksplas, België.
Spreeuw Geringd op 18-10-80 als vrouw na lekj. Dood

gevonden (korter dan een week) te Kaprijke,

België op 15-04-93. Deze Spreeuw is dus min-

stens 14 jaar oud geworden.

Tabel 1. Tien meest geringde soorten in 1993.

Graspieper 2507 Goudhaan 237

Roodborst 595 Kleine Karekiet 224

Fitis 578 Merel 178

Zwartkop 500 Vink 171

Nachtegaal 371 Spreeuw 168



143

Fitis 30 (3)

Spreeuw Geringd op 20-10-90 als vrouw lekj. Gecontro-

leerd op 30-04-93 te Sovang, Dragor, Denemarken

op 638 km van de ringplaats.

Kauw Geringd op 01-08-75 als volgroeid. Op 03-05-93

dood gevonden te Zandvoort. Deze Kauw was min-

stens 18 jaar.

Verklaring voor de gebruikte termen van leeftijden de terug-

meldingen.

lekj = vogel is in het eerste kalenderjaar (datum geboorte

tot 31 december).

na lekj » vogel is ouder dan eerste kalenderjaar,

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

kend.

Dit verslag is een verkorte versie van het jaarverslag van

1993 van de Stichting Vinkenbaan ' Mr. C. van Lennep 1751-

1813'
.

Fred Cottaar, Marsstraat 1, 2024 GA Haarlem


